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§1

Jan Eriksson öppnade det försenade mötet kl. 18.50.

§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:
Inget förråd att hyra har hittills hittats. Anders och Karl fortsätter att leta.
Serviceavtal med Carl Lamm har ej sagts upp Anders åtgärdar.

§5

Tränarkurs i Hallsberg (steg 2) hålls 31/1-1/2 (Anders frågar Erik, Johan och
Love om någon är intresserad. Urban kollar med Anders L. Observera sista
anmälningsdag 22/1)
Jan meddelade att aktivitetssammanställning för HT2003 lämnats in till SSF.
Totalt hade vi 202 aktiviteter under HT2003 vilket innebar en viss nedgång sen
HT2002. Jan saknade en del gamla aktivitetssammanställningar som borde
finnas i arkiv. Jan och Anders letar.
Lämplig kandidat för att söka föreningsledarstipendium på 10000 kr
diskuterades. Beslöts att Jan fyller i en ansökan till Kultur och Fritidsnämnden
och ansöker att Magnus Göransson får stipendiet.

§6

Två matcher flyttade till lördag 17/1 pga problem att rymma alla
hemmamatcher den 18/1.
Nya rankinglistan för 1/1 finns tillgänglig.

§7

Schack 4:an : Anders E har inte startat någon verksamhet i Vallby- och
Trollbacksskolan för treor.

§8

Västeråsdraget spelas 24/1. Erik Janse är medhjälpare till Anders.
Kioskpersonal , sekretariat och domare finns och inbjudan har skickats ut.

§9

Ramsus kunde inte heller denna gång presentera någon ekonomisk rapport ,
denna gång pga att han saknade kontoutdrag från banken.
Rasmus ska inför nästa styrelsemöte skicka ut ekonomisk rapport per e-post till
styrelsens medlemmar.
Vidare ska Rasmus vid nästa styrelsemöte ha utvärderat Föreningssparbankens
erbjudande om bokföring via Internet med direktuppkoppling mot banken, som
bestämdes vid förra mötet.
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§10

Utrymningen av Engelbrektsgatan gick bra. Hyresvärden var mycket nöjd med
städningen. Vi måste göra oss av med en del överblivna bord och stolar. Urban
kontaktar Effecta om detta.

§11

Tidpunkt för årsmötet bestämdes till torsdag 19/2 kl. 19.00. Kallelse skickas
före 31/1. Urban skickar kallelse per e-post till de som har uppgivit epostadress. Övriga kallas per brev av Anders. Jan letar fram gammal kallelse
som underlag för Anders att skriva årets.
Jan skriver en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse till årsmötet.

§12

Terminens första månadstävling hölls 12/1. Träningarna startar för fullt fr.o.m.
nästa vecka. Love och Erik ansvarar för måndagsgruppen, Johan och Anders (
ersätter Daniel) för tisdagsgruppen. Träningen för avancerade juniorer hålls av
Mikael Stanley och Jonas Eriksson ( ersätter Johan Eriksson )

§13

Vi behöver en bättre skrivare till tävlingarna. Rasmus fick i uppdrag att köpa in
en laserskrivare för max 4000 kr före Västeråsdraget 24/1.
Rasmus beställer ADSL abonnemang för klubben.
Ett djärvt förslag till aktiviteter under torsdagsträningarna diskuterades.
Se bilaga 1. Urban distribuerar till de som uppgett e-postadress.

§13

Nästa möte onsdagen den 11:e februari 2004 klockan 18.30 på Källgatan.

Urban Lundbäck

Jan Eriksson

Sekreterare

Ordförande
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