
 1 

Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-04-21 
 
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 . Vi avvaktar hyresgästföreningens beslut 
om ev. bredband till fastigheten. Rasmus/Anders 
-  Jan ska kontakta ny hyresgäst Engelbrektsg.  om ev. intresse för bord/stolar. 

 
§5 Skrivelser: 

- Föreningsbyrån har inbjudit till möte om bidragsregler tis. 27/4 17-19. Jan 
deltar. 
- Sommarläger 21-24/6. David och Sofia Jonsson har anmält intresse. Anders 
kollar om ytterligare intresserade finns. 
- MSF kongress 7/6 kl.19 Jan och Anders deltar. 
- Rockaden Open 6-8/8. Karl undersöker om han kan följa med som ledare. 

 
§6 Allsvenskan: 

- 1:a laget är placerat i div. I mellersta nästa säsong tillsammans med bl.a. starka 
Schack 08 som flyttades ned från elitserien. 
- 2:a laget prel. i div III :2 men vi har sökt om att bli placerade i III:5 i stället. 
- Vi har fått 4 st. lag inplacerade i div. IV. Anders fick i uppdrag att stryka de 
två lag som satts upp i div. IV:8 så att vi får totalt 4 lag i allsvenskan. Dessutom 
siktar vi på att ha ett ungdomslag i Mälardalsserien. 

 
§7 Medlemsredovisning: 

 - Anders stämmer av mot registret vilka ungdomar som ej betalt medlemsavgift 
och påminner dessa vid träningarna. 

 
§8 Ekonomi:  

- Jan visade en buget för innevarande år som slutade på c:a –60000 kr dvs i nivå 
med vad som tidigare sagts. Huvudorsaken är att intäkterna gått ned beroende på 
att antalet bidragsgivande aktiviteter var lågt i fjol.  Vi måste upp i c:a 190 
aktiviteter i år för att nå balans. 

   
. 
§9 Torsdagsträningarna: 

- Urban gör upp ett preliminärt program för hösten som diskuteras på nästa 
möte. 
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§10 Övriga frågor: 
- Anders lyckades tyvärr inte ordna något påsklovsschack för schack 4:or. 
- 2/5 blir det shogispel i lokalen med inbjudna gäster. Anders ser till att lokalen 
är städad. 
- Anders meddelade att Johan Eriksson tagit initativ till en träningsturnering i 
helgen  där Johan, Jonas Eriksson och Andreas Landgren skulle möta några av 
våra bästa spelare. Anders undrade om klubben ville bidra med prispengar. 
Detta avslogs av styrelsen. 
- Vid nästa styrelsemötet försöker vi bli av med en del materiel som inte 
används. 
 

 
§11 Nästa möte onsdagen den 2:a juni 2004 klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


