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Protokoll från Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-12-17 
 
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, 
 Ihsan Saner,  
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam,Bertil Norberg , Karl Magnusson och Daniel 
 Hermansson 
 
 
§1 Jan Eriksson öppnade mötet kl. 19.00. 
 
§2 Dagordningen godkändes.. 
 
§3 Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och mötesordförande och justeringsman 
 Jan Eriksson. 
 
§4 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer:  

Punkt 4: Inget förråd att hyra har hittills hittats. För närvarande lagras en del 
material hemma hos Jan samt stolar i VÄS´ lokal. 
Anders och Karl fortsätter att leta. 

 
§5 Inga skrivelser fanns att ta upp. 
 
§6 I kommande allsvenska omgångar finns inte Engelbrektsgatan att tillgå. Dock 

förväntas inga problem närmaste omgången att rymma alla hemmamatcher på 
Källgatan. Vi får troligen utnyttja VÄS´ lokal vid behov. 

 
§7 14/2 spelas semifinal i schackfyran. Träningen för de som kvalificerat sig dit 

fortsätter.  Anders E försöker starta verksamhet i Vallby- och Trollbacksskolan 
i januari för treor. 

 
§8 Nästa U-schacktävling i vår regi är Västeråsdraget 24/1. Urban skickar ut 

påminnelse till medhjälpare för vårens tävlingar. 
 Blixt&Dunder hade drygt 90 startande. Tävlingen flöt på bra när den väl kom 

igång efter försenad start.  
 
 
§9 Jan och Rasmus har placerat om den av klubbens pengar till obligationsfonder 

för att få bättre ränta. Ekonomin är god. 
 Till nästa möte i januari ska Rasmus presentera en skriftlig resultaträkning över 

2003. Föreningssparbanken erbjuder bokföring via Internet med 
direktuppkoppling mot banken. Rasmus utvärderar detta för klubbens räkning 
och kommer med ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 
. 
§10 Samling lördag 20/12 för utrymning av Engelbrektsgatan. Urban skickar 

kallelse och Jan kontaktar Johan Nordebrink om vad som kan lämnas kvar för 
nästa hyresgäst. 
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§11 Rasmus var aldrig på kraftverkets seminarium varför inget finns att rapportera. 
   
 

§12 Karl har gjort i ordning en lista på schackböcker som borde inhandlas och gjort 
en förfrågan om mängdrabatt hos Schackkompaniet.  

 
 
§13 Alla medlemskort och aktivitetslistor måste in snarast. Ska redovisas före 31/1. 

Serviceavtal med Carl Lamm på kopiatorn sägs upp eftersom vi har en reserv 
och det troligen är billigare att betala för service vid behov. Anders skriver till 
Carl Lamm och säger upp avtalet. 
Anders köper 20 st biocheckar att användas som priser. 
Anders skickar biobiljett till David Jansson Hamreschack ( Sunnanvindsgatan 7  
72350 Västerås) som inte fick sitt pris vid senaste månadstävling. 
U-schack rekommenderar att klubbarna tar en avgift på 20 kr vid efteranmälan 
till tävling. VSK följer denna rekommendation från och med Västeråsdraget 
24/1. 
Vi räknar med att hålla KM till hösten igen. Lockande program för 
torsdagsträningarna behövs under våren. Några förslag som kom upp var: 
Enkvällstävling med andra klubbar, tävling mot VÄS och  byte av miljö t.ex. 
spel utomhus någon gång till våren. 
Alla funderar på förslag till nästa möte, så att vi förhoppningsvis kan få ett 
program för torsdagsträningarna under våren. 

 
 
§13 Nästa möte onsdagen den 15:e januari 2004 klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


