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Protokoll från Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-09-17  
 
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust(delvis) 
 Karl Magnusson och Daniel Hermansson 
Distribution: Närvarande + Ihsan Saner,Stefan Hildingstam och Bertil Norberg  
 
 
§1 Jan Eriksson öppnade mötet kl. 19.00. 
 
§2 Dagordningen godkändes.. 
 
§3 Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och justeringsman Jan Eriksson. 
 
§4 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer:  

Karl hade inte lyckats få kontakt med Hildingstam ang. träning med 
äventyrsklubben och schack 4:a i Irsta. Karl skriver e-mail. 

 
§5 Inga nya skrivelser från förbundet att redovisa 
 
§6 Vi har inte lämnat spelarlista för allsvenskan som borde varit SSF tillhanda 15/9. 

Anders stryker icke aktiva från klubblistan och skickar in snarast till SSF. 
 
§7 Lägret 6-7/9 var lyckat. Deltagarna verkade trivas. Dock enbart 12 deltagare 

vilket borde kunna bli bättre till ett annat år. Karl erbjöd sig att ordna läger även 
nästa år om intresse finns. 

 
§8 Två schack 4:an grupper har kommit igång dvs en bra bit kvar till målsättningen 

på 10 st. Anders Lundbäck har en grupp på Ekberga på fredag em. Anders kan 
inte fredag 26/9 pga skol-SM. Urban ersätter. 
Anders E fick i uppdrag att kontakta Rönnbyskolan för att starta upp schack 4:a 
där. Jan tar över sen. 

§9 Vi kommer att få ett betydande ekonomiskt underskott i år vilket dock är enligt 
kalkyl. 
Styrelsen beslöt motvilligt att godta Arbetsförmedlingens bud på 5 % sänkning 
av bidraget till Anders E:s lön. Det är viktigt att vi kan nå den förväntade nivån 
på 10 st uppstartade schack 4:or för att klara de ökade utgifterna. Ansvaret 
ligger i första hand på Anders. Förslag på skolor enligt föregående protokoll. 
 

 
. 

 
§10 Inget gjort för att få fart på torsdagsträningarna. Urban skriver en inbjudan till 

KM. Jan ringer runt till vuxna allsvenska spelare. Anders till juniorer och 
yngre. 
 

. 
§11 Planering av utflytt från Engelbrektsgatan görs vid nästa möte som därför 

förläggs dit. Det blir nödvändigt att göra sig av med visst material och kan bli 
aktuellt att hyra extern lokal vid någon allsvensk match.. 



 2 

§12 Följande förslag till medhjälpare vid årets tävling presenterades: 
 

Datum Tävling Medhjälpare 
11/10 2003 Arosträffen Urban Lundbäck 
22/11 2003 Schack-4an kommuntävling Bertil Norberg 
13/12 2003 Blixt&Dunder Rasmus Myklebust 
24/1 2004 Västeråsdraget Erik Janse 
27/3 2004 Schack-4:an länsfinal Jan Eriksson 
. 
§13 Övriga frågor: 

 
Johan Eriksson är tillfrågad om att hjälpa Mikael Stanley med 
onsdagsträningarna och verkar vara intresserad. Anders slutför .diskussionerna 
med Johan. Tanken är att Mikael och Johan alternerar varannan vecka. 
 
Karl föreslog att nya böcker köps in till klubbens bokförråd. Anders kontaktar 
Johan E för förslag på böcker som har anknytning till vad som gås igenom på 
träningarna. Böckerna bör förvaras låst och lånas ut mot kvittens på lista. 
 
Rasmus efterlyste formell räkning från Hamre Scoutkår på hyra för Hamre 
Gård. Urban ordnar detta med Hamre Scoutkår. 
 
Arrangör för skollag SM i vår saknas. Virsbo kan ev. ta låg- och mellanstadiet. 
Vi diskuterade om VSK ev. kan ta högstadiet och gymnasiet. Jan utreder 
närmare till nästa möte. 
 
Rasmus har fått medaljer för allsvenskan div. V. Rasmus tar med medaljerna till 
nästa möte för utdelning. 
 
Anmälan till skol-SM ska vara inne fredag 17/9. Anders skickar in 
anmälningslista snarast och ser till att skicka ut räkningar till var och en för mat 
som ska betalas personligt. 
 
Rasmus föreslog förändring av bonusreglerna för schack 4:an eftersom han 
ansåg att nuvarande regler ( SSF:s) lett till att oproportionerligt antal små klasser 
går vidare. Som lokal arrangör har vi rätt att ha egna regler. Beslut tas vid nästa 
möte. 
 
Rasmus efterlyste nya medlemmar till schack 4:a kommitén eftersom många 
avgått. Frivilliga sökes !  Rasmus fick i uppdrag att kolla med Schack i Skolan 
om någon intresserad fanns där. 

 
§14 Nästa möte onsdagen den 8:e oktober klockan 19.00 på 
Engelbrektsgatan. 

 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


