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Protokoll från Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-11-19 
 
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 8:  Rasmus redovisar ekonomisk kvartalsrapport på nästa möte (17/12) 
Urban skriver in detta på dagordningen för decembermötet. 
Punkt 10: Inget förråd att hyra har hittills hittats. U-schacks kan inte användas. 
Anders fortsätter att leta. Karl kollar på Västerås hemsida. 
Mötet bestämde att vi inte anmäler intresse för att arrangera skollag SM 

 
§5 Vi har fått en inbjudan från ABF till ett seminarium om hur radio,TV och 

bredband kan användas i föreningslivet. lördag 22/11 09.30-12.00. Ingen av de 
närvarande kunde delta. 
Föreningen Kraftverket inbjuder till ett seminarium 1/12 kl. 18.00 om hur 
arbetssökande kan användas av föreningar. Rasmus deltar. 
Inbjudan till Rockadenjunioren 6-7/12. VSK avser att skicka ett 4-mannalag. 
Styrelsen beslöt att klubben betalar startavgift för laget. 

 
§6 Lag 1 har vunnit båda sina spelade matcher. Lag 2 har en vinst och en oavgjord. 

Lag 3 har en vinst och en förlust medan lag 4 förlorat bägge sina matcher. 
I Mälardalsserien har lag 7 vunnit bägge matcherna medan lag 6 förlorat bägge 
sina. 
Anders påpekade att han behöver hjälp med att ställa i ordning vid 
hemmamatcherna men att det inte fungerar eftersom de flesta inte är på plats en 
kvart innan som stipulerat. Bestämdes att Anders talar om i förväg att han 
behöver hjälp och alla uppmanas att komma i tid. 
Jan köper in en back läsk inför nästa allsvenska omgång. 

 
§7 Anders E har 4st schackfyror igång (Vallby, Lillhaga, Emaus och 

Trollbacksskolan). Således inte alls uppnått målsättningen 10 schackfyror. 
Dessutom har Anders Lundbäck en schackfyra på Ekbergaskolan och Jan 
Eriksson en på Rönnbyskolan. 
Mötet diskuterade andra möjligheter för Anders Eriksson att dra in pengar till 
klubben. Det är nödvändigt för att klubben på sikt ska ha råd att ha Anders 
anställd. 
Bestämdes att försöka starta upp några schackfyror(treor) i januari. Anders 
behöver hjälp med att prata på klassmöten för att få igång verksamhet. Alla som 
har möjlighet hjälper till. 
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§8 Bestämdes att samtliga hängpartier i KM ska vara slutspelade senast 11/12 då 
prisutdelning sker. Jan/Anders ordnar med priser. 

 
 
§9 Styrelsen samlas söndag 14/12 kl. 11.30 på Engelbrektsgatan för att hjälpas åt 

med utflytt. Rasmus hämtar Daniel och släpvagn kl. 11.00 i Skultuna. 
Daniel kontaktar scoutkåren så att dom kan besiktiga borden och är bereda att ta 
emot dom. 
Urban skickar kallelse till flytten några dagar innan. 
 

. 
§10 Anders måste skicka in pengar för kioskförsäljning första vardagen efter tävling 

och snarast fylla i redovisning på därför avsedd blankett. För att redovisningen 
ska vara korrekt krävs att alla rödfärgade fält ska vara ifyllda. Det är OK att ev. 
dra av det som inköpts för tävlingen på redovisningen men inget annat. 

 
§11 Karl gör en förslagslista på schackböcker att köpa in ( max 5000 kr) för beslut 

vid nästa möte. Böckerna förvaras inlåst och utlånas mot kvitto.  
Låda med reparationssats för schackklockor säljs till U-schack för 300 kr. 
Rasmus räknar hur många löpare vi har och kontaktar U-schack om ev. 
försäljning till U-schack för 15 kr/st. 
Rasmus beställer ADSL Internetanslutning. 
Domare behövs till Blixt&Dunder. Jan anmälde sig men ytterligare någon 
behövs. 
 

 
§12 Nästa möte onsdagen den 17:e december klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


