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Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-03-17 
 
Närvarande:  Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Ihsan Saner, 
 Rasmus Myklebust , Karl Magnusson  
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam, Daniel Hermansson, Johan Nordebrink,  
 Bertil Norberg.  
 
§1 Jan öppnade mötet kl. 18.30. 
 
§2 Dagordningen godkändes.. 
 
§3 Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och mötesordförande och justeringsman 
 Jan Eriksson. 
 
§4 Föregående protokoll:  

- Beställning av ADSL abonnemang . Spray tar bara privatpersoner. Rasmus 
undersöker övriga möjligheter. Kostnaden ställs mot c:a 5000 kr som vi betalade 
under fjolåret i Internetkostnader med telefonmodemuppkoppling. 
- Tilltänkt ny hyresgäst för Engelbrektsgatan drog sig ur men Anders hade hört 
att ny var på gång. Jan kontaktar igen om ev. intresse för bord/stolar. 

 
§5 Inga skrivelser av intresse att redovisa. 
 
§6 Bra rond senast i Allsvenskan.  

I nästa rond 21/3 inga problem med utrymme i lokalen. 
 
§7 Medlemsredovisning: - Anders kontaktar Johan N om förifyllda medlemskort 

och distribution av årsmötesprotokoll. 
 
§8 Ekonomi: En lång diskussion om åtgärder med anledning av det dåliga 

ekonomiska resultatet i fjol kan sammanfattas med : 
- Det budgetukast som Jan gjort visade att vi kommer att göra minusresultat 
även nästa år. Bidragen baseras på fjolårets medlemsantal/aktiviteter vilket är 
för sent att påverka nu. 
- Vi har framför allt tappat på intäktssidan. Det är helt avgörande för framtiden 
att vi kan öka antalet aktiviteter framför allt schack 4:an. 
- Vi måste upp till 10-12 schack 4:or/år och se till att behålla dem under längre 
period. Detta ska uppnås genom att vi deltar vid föräldramöten i höst , gärna 
tillsammans med juniorer som varit med i schack 4:an, och erbjuder att starta 
upp träning. Detaljplaneras efter sommaren. Ordna aktiviteter i klubblokalen för 
schack 4:or och se till att de kommer med i  tävlingar genom information och 
t.ex. hjälp att samordna resor. 
- Vi ordnar spel för schack 4:or under påsklovet 15/4. Urban skriver inbjudan 
och Anders ansvarar för tävlingen. 
- Målsättningen är att vända den ekonomiska trenden så att vi om 2 år går högst 
10000 kr minus på årsbasis för att sedan nå åtminstone nollresultat. Om inte 
detta mål uppfylls inom 2 år måste kraftiga åtgärder vidtas på utgiftssidan. 
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§9 Uppföljning av årsmötet: 
- Jan har kompletterat verksamhetsberättelsen. 
- Karl ansvarar för lokalbokning och arrangemang av ungdomsläger i början av 
september och början av januari. 
- Byte av bokföringsprogram avvaktar vi med. Det föreslagna programmet 
ganska dyrbart. 

. 
§10 Torsdagsträningarna: 

- 25/3 Jan bjuder på våfflor + handicapblixt. Urban skickar påminnelse via e-
post. 
- 22/4 Lagmatch mot VÄS prel.  Ej konfirmerat. 
- 6/5 Karl  går igenom några klassiska schackpartier. 
- 13/5 Johan N ordnar spel mot ungdomarna med pjäshandicap. 
- 27/5 Avslutning , blixt KM och frågesport. 

 
§11 Övriga frågor: 

 - Anders deltar på bostadsrättsföreningens årsmöte 28/3, 
- De pengar vi haft på räntekonto som snart förfaller placeras om till hälften i 
aktieindexfond med garanterad ränta ( 4% på 2 år) och till hälften i fast 
räntefond. Rasmus åtgärdar. 
- Vi säljer 4 uppsättningar begagnade bräden och pjäser för 50 kr/st till ABB 
Industrigymnasium. Urban ansvarar. 
 

 
§12 Nästa möte onsdagen den 21:a april 2004 klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


