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Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-08-19 
 
Närvarande:  Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust , 

 Karl Magnusson  
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam, Daniel Hermansson, Ishan Saner.
  
 
§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:  

- Några har fortfarande ej betalt medlemsavgifter 
- P.g.a. svalt intresse blev det ingen gemensam resa till Rockaden Open 

 
§5 Skrivelser: 

-Inga nya skrivelser 
 
§6 Allsvenskan: 

- Tre nya starka spelare har anslutit sig till VSK och avser att spela i 
allsvenskan. Det gäller Robin Edlund Eskilstuna, Tobias Lönngren Örebro och 
Lars Hörbing Degerfors. Samtliga hälsas hjärtligt välkomna till klubben. 
 
Vårt andralag blev placerade i div. III:2 tillsammans med Uppsala IV, Borlänge, 
Hedemora, Caissa, Heby, VASK II och Hallsta. 

 
§8 Ekonomi:  

Rasmus redovisade senaste balans- och resultatrapport.  
Inget anmärkningsvärt att rapportera. 
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§9 Träningarna under hösten: 

- Måndags- och tisdagsträningarna startar nästa vecka ( 23/8 resp. 24/8). 
- Onsdagsträningarna startar prel. 8/9. Om det blir för få deltagare får vi 
överväga helgträningar i stället c:a 1 gång/mån. 
Måndag 30/8 har Rasmus måndagsträningen tillsammans med Niklas Norberg 
eftersom Anders är borta. Karl är borta tisdagarna 24/8 resp. 31/8. Urban 
ersätter. 
 
Anders ringer runt till måndags- och tisdagsgruppen och informerar om 
träningsstarten samt meddelar Jonas Eriksson om onsdagsträningen. 
- Nytt torsdagsprogram bifogas. Anders pratar med Johan Eriksson och i andra 
hand Jonas Eriksson om simultan 2/9.  Urban skriver en inbjudan till 
simultantävlingen för distribution under träningarna. 
 

§10 Schack 4:an: 
- Anders tar reda på när föräldramöte hålls på Rönnby, Trollbacka, Vallby, 
Emaus, Fryx, Hammarby och Hökåsen.  Urban gör samma för Persbo och 
Ekberga. Vi försöker delta på föräldramöten i dessa skolor med avsikt att 
försöka starta Schack 4:a grupper där. För vissa skolor kan det även bli aktuellt 
med lågstadiegrupper. 
- Vi betalar för närvarande hela lokalhyran för Wenströmska i samband med 
kommuntävlingen. Vi anser att kostnaden bör delas mellan deltagande klubbar. 
Schack i Skolan har ställt krav på att få ta hand om kioskverksamheten vilket vi 
tycker är OK om dom också åtar sig att arrangera tävlingen. Eftersom det är 
mycket arbete med att arrangera en sådan tävling bör ev. överskott från kiosken 
tillfalla arrangör. 

 
 
§11 Övriga frågor 

- Det planerade höstlägret ställs in p.g.a. problem att få ihop funktionärer. 
Urban avbokar Hamre Scoutgård. 
- Vi accepterar med glädje ett erbjudande att Marianne Eriksson jobbar deltid 
hos oss 15/9-15/3. Klubben belastas ej ekonomiskt. 
- Jörgen Elfström har hört sig för om vår möjlighet att anställa honom men 
mötet ansåg inte att det fanns ekonomiskt utrymme för detta. 

 
§11 Nästa möte onsdagen  den 22:a september 2004 klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


