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Protokoll från Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-10-08 
 
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, 
 Ihsan Saner, Karl Magnusson och Daniel Hermansson 
Distribution: Närvarande + 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:  

Punkt 4: Karl kontaktar Hildingstam kvarstår. Urban skickar Hildingstams e-
postadress till Karl. 
Punkt 13: Jan undersöker förutsättningarna för skollag SM i vår regi kvarstår. 

 
§5 En ny skrivelse från Västmanlands Idrottsförbund behandlas under övriga 

frågor. 
 
§6 Lag 1 i allsvenskan möter Uddevalla borta 19/10. Andralaget har Nyköping 

hemma. Vi har anmält två lag till Mälardalsserien men lottningen ej klar. 
Jan pratar med lagledarna så att kontroll görs att samtliga som spelar i 
allsvenskan har betalt medlemsavgift. Jan påpekade att laget ska vara på plats 
senast 15 min före matchstart vilket det syndas mot. 
Jan informerar om allsvenskan på nästa KM. 

 
§7 Anders E har 2st schackfyror igång ( Herrgärdsskolan och Vallby). 

Ytterligare 2 är på gång ( Lillhaga och Trollbacksskolan). Således en del kvar 
till målsättningen 10 schackfyror. 
Dessutom har Anders Lundbäck en schackfyra på Ekbergaskolan och Jan 
Eriksson är på väg att starta en på Rönnbyskolan. 
Bestämdes att vi lokalt under kommuntävlingen i vår regi räknar ½ poäng i 
kompensation per spelare mindre än klassunderlaget i stället för en poäng. 

 
§8 Inget speciellt att rapportera om ekonomin. 

Bestämdes att Rasmus redovisar kvartalsrapport vid nästa möte och sedan 
löpande närmaste möte efter kvartalsrapport klar. 

 
§9 KM startade torsdag 2/10. Glädjande nog deltar totalt 25 st spelare fördelade på 

tre grupper. 
 
§10 Vi har fått respit med utflytt från Engelbrektsgatan till årsskiftet. 

Därför bestämdes att vi samlas någon gång efter sista träningen i december för 
att tömma lokalen. 
Det går inte att få plats med allting på Källgatan. Anders fick därför i uppdrag 
att undersöka möjligheterna att hyra ett förråd i anslutning till Källgatan. 
Daniel meddelade att Skultuna Scoutkår erbjuder oss att gratis låna scoutgården 
under en helg för ett ungdomsläger ( normal hyra 1000 kr) mot att vi skänker 
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bort överblivna bord från schacklokalerna. Beaktas vid utflytt från 
Engelbrektsgatan i december. 
 

. 
§11 8 lag hittills anmälda till Arosträffen 11/10. Personal till kiosk och sekretariat är 

ordnat med och planeringsmöte har hållits. 
 
§12 Mötet bestämde att en fruktkorg var lämplig som julgåva åt förtjänta 

funktionärer. Jan ordnar detta när det är dags. 
 

. 
§13 Övriga frågor: 

 
Ny starttid för styrelsemöten blir fortsättningsvis 18.30. 
 
Det är OK att skänka 4 st schackbräden och eventuellt överblivna klockor till 
ABB Industrigymnasium att användas av elever i uppehållsrummet. Anders tar 
fram utrustning och Urban klistrar på lappar med VSK logo och 
telefonnummer. 
 
Vi har accepterat en inbjudan från Västmanlands Idrottsförbund att den 28-
29/10 under höstlovet  visa upp vår verksamhet i en monter tillsammans med ett 
antal andra föreningar.  
Jan får huvudansvaret för vårt program. Jan kontaktar Bertil Norberg för att 
göra ett litet informationsblad om klubben med betoning på 
ungdomsverksamheten. 
Daniel och Karl erbjöd sig att hjälpa till. Daniel har t.ex. en video från TV-
programmet snilledrag och en med schackundervisning av Robert Danielsson 
som skulle kunna visas. Föreslogs att dator med schackprogram typ Battlechess 
finns i montern som man kan spela mot.. 

 
§14 Nästa möte onsdagen den 19:e november klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


