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Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-06-02 
 
Närvarande:  Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Ihsan Saner, 
 Rasmus Myklebust , Karl Magnusson  
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam, Daniel Hermansson, Johan Nordebrink.
  
 
§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:  

- Jan rapporterade från mötet med Föreningsbyrån att byrån hade planer på att 
dra ned något på bidragen till klubbarna. Två alternativa förslag fanns nämligen 
att minska subventioner av lokalhyra eller att ta bort kontantbidrag för 
åldersgruppen 7-8 år. Beslut tas senare. Förändringarna blir måttliga. 
 
- Vi fick avslag på vår ansökan att flytta andralaget från div. III:2 till div. III:5. 
Våra två lag i div. IV:8 utgår enligt vårt önskemål.  
 
-  Jan hade inte kontakat ny hyresgäst Engelbrektsgatan  om ev. intresse för 
bord/stolar och frågan är inte aktuell längre. 
 
- Karl ansvarar för att ta upp anmälningar till Rockaden Open 6-8/8 ( <1500 i 
rating) och ansvarar även för att organisera resa och logi samt anmäla deltagare. 
Klubben betalar logi i spellokal och anmälningsavgift. 

 
§5 Skrivelser: 

-Inga nya skrivelser 
 
§6 Allsvenskan: 

- Se §4 
 
§7 Medlemsredovisning: 

 - Vi försöker få in medlemsavgifter från de som inte betalt före 30/6 då 
redovisning ska ske. 
- Jan har medlemskort som ska överlämnas till Johan Nordebrink. Anders har 
redovisat sina. 

 
§8 Ekonomi:  

- Allsvenska avgifter inbetalade under perioden som visar minussiffror. 
Aktiviteter under våren något fler än  motsvarande period i fjol.  
Årsbudgeten oförändrad. 
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§9 Träningarna under hösten: 

- Måndagar:  Anders Eriksson och Niklas Norberg tränare. 
Sklijebofilialen förväntas minska. Svårt att hitta bättre alternativ. Vi försöker 
bredda intagningen, alternativt flytta deltagarna till Källgatan. 
- Tisdagar:    Karl Magnusson och Anders Lundbäck tränare. 
- Onsdagar: Jonas Eriksson är beredd att fortsätta som tränare. Dock försvinner 
flera duktiga spelare ur gruppen pga studier/militärtjänst på annan ort. Pga detta 
diskuterades ett förslag att i stället köra långpass några veckoslut. Inget beslut 
fattades. 
- Torsdagar: Preliminärt program för torsdagar bifogas. 

 
§10 Övriga frågor: 

- Vi försöker ordna med sommarschack på måndagar med start 14/6. Upplägg 
ungefär som månadstävlingarna. Anders ansvarar för tävlingarna och för att 
sprida information. Urban skriver en inbjudan. Om intresse finns fortsätter 
sommarschacket även i juli dock kan inte Anders närvara i juli utan i så fall 
måste andra ledare ta över. 
- En arbetsgrupp bildades för att se till att Schack 4:an grupper startas till hösten 
i klubbens regi. Gruppen består av Urban ( sammankallande ), Anders och Jan. 
- Ett antal spelare är anmälda till SM i Göteborg i sommar. Erik Janse ansvarar 
för gruppen kadetter och miniorer. Övriga deltagare ordnar själva logi etc. 
 

 
§11 Nästa möte torsdagen ( OBS!) den 19:e augusti 2004 klockan 18.30 på 

Källgatan då vi även har en städdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


