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Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-02-11 
 
Närvarande:  Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Ihsan Saner, 
 Johan Nordebrink, Daniel Hermansson(delvis), Rasmus Myklebust (delvis),  
 Karl Magnusson (delvis) 
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam,Bertil Norberg.  
 
§1 Efter en information från PG-one om hur  telefonabbonemang som tecknas via 

klubben kan ge sidoinkomster öppnade Jan Eriksson  mötet officiellt. 
 
§2 Dagordningen godkändes.. 
 
§3 Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och mötesordförande och justeringsman 
 Jan Eriksson. 
 
§4 Föregående protokoll: Beställning av ADSL abonnemang kvarstår - Rasmus 

åtgärdar. 
 
§5 Inga skrivelser att redovisa. 
 
§6 Svart söndag 8/2 i Allsvenskan.  VSK VII vann sin match i Mälardalsserien.  

Övriga sex lag förlorade sina matcher ! 
I nästa rond 29/2 är det tre hemmamatcher.  Endast lag 1 och 2 ( 8-mannalag) 
ryms i lokalen. Jan försöker flytta 3:e hemmamatchen till lördag 28/2 alternativt 
till annan lokal. 

 
§7 Schack 4:an : Semifinalen 14/2. Jan och Anders ser till att funktionärer finns. 

I inbjudan saknas senaste datum för anmälan. Kan bli aktuellt att ringa till 
lagledare som ej anmält i tid. 

 
§8 Medlemsredovisning: Johan Nordebrink påpekade med skärpa att det är mycket 

viktigt att de pengar som kommer in på medlemskontot ska stämma med antal 
registrerade medlemmar. Detta har tidigare varit ett problem beroende på att 
medlemsavgifter inte redovisats tillsammans med medlemskorten. Ytterst viktigt 
att dessa redovisas samtidigt.  
Rasmus tar fram en siffra på vad som kommit in på medlemskontot. 
På blankett för medlemsavgift ska stå att det gäller medlemsavgift samt finnas 
födelsenummer. Det har förekommit att helt blanka inbetalningskort kommit in ! 

   
 
§9 Ramsus kunde inte heller denna gång presentera någon ekonomisk rapport , och 

hade inte heller skickat ut någon per e-post till styrelesens medlemmar. 
Han hade inte heller utvärderat Föreningssparbankens erbjudande om  bokföring 
via Internet med direktuppkoppling mot banken. 

. 
§10 Styrelsen gick igenom tre frågor från Föreningsbyrån och uppdrog åt Jan att 

svara på dessa.. 
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§11 Jan nämnde att ny hyresgäst fanns för Engelbrektsgatan. Jan kontaktar dessa för 

att höra om intresse finns att köpa överbliven utrustning. 
Anders lämnar tillbaka alla nycklar vi har kvar till Engelbrektsgatan. 
   
 

§12 Ordning vid allsvenska matcher: Med anledning av att hyresvärd klagat på 
cigarettfimpar, uppställd dörr m.m. beslöts att vid varje match informera om att 
rökare får stå på andra sidan gatan och att dörr inte får lämnas uppställd. 

 
 
§13 Kallelse har gått ut till årsmötet. Alla tilltänkta funktionärer utom Stefan 

Hildingstam  och Ingvar Larsson är tillfrågade och har tackat ja. Anders 
kontaktar Stefan och Ingvar. 

 
§14 Programmet för torsdagsträningarna reviderades eftersom det bedömdes att det 

inte går att få deltagare som binder sig för ett KM lag. Nytt reviderat program 
bifogas.  Urban distribuerar per e-post samt till Norberg för uppdatering av 
hemsidan. 
Johan Nordebrink åtog sig att ansvara för upplägg av match mot ungdomarna 
med pjäshandicap 13/5. 

 
§15 Övriga frågor: 

- Hilding Open spelas 25/2 som sportlovsaktivitet. Stefan Hildingstam ansvarar. 
- Johan anmärkte på att städningen av lokalen är undermålig. Anders måste få 
ordning i ”kanslirummet”. Se även § 16. 

 
§16 Kvalitetshöjande åtgärder: Var och en funderar på förslag till kvalitetshöjande 

åtgärder till nästa möte då vi sammanställer en lista och prioriterar. Städning är 
en given punkt på listan. 
 

 
§17 Nästa möte onsdagen den 17:e mars 2004 klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


