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Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-09-22 
 
Närvarande:  Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust , 

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

- Godkändes utan anmärkning 
 
§5 Skrivelser: 

- Vi har fått inbjudan av ’Aktiv Fritid’ att delta i Västeråshallen under höstlovet 
med schackaktiviteter och information om klubben.  Vi har anmält vårt intresse. 
Jan ansvarar för våra aktiviteter där. 

 
§6 Allsvenskan: 

- Vi har anmält laguppställning och lagledare för 4 lag i allsvenskan. Anders 
anmäler snarast 3 lag till Mälardalsserien. 
- Lagledarna kontrollerar att samtliga spelare i laget erlagt medlemsavgift. 
 

§7 Ekonomi:  
- Rasmus redovisade senaste balans- och resultatrapport.  
Vi ser ut att nå ett något bättre resultat än budgeterat för året, dock ett 
minusresultat. 

 
§8 Träningarna:  

- Önskvärt med fler ungdomar på speciellt måndagsträningarna.  
- Torsdag 30 sep Frågesportschack. Jan ansvarar. 
 - Klubbmästerskapet startar 7/10. Vi försöker med ungefär samma upplägg som 
i fjol dock enbart rankinggrundande i gruppen med under 1500 i ranking.      
Vi försöker få in förhandsanmälan. 
- Urban informerar om frågesportschack och KM i e-postutskick. Anders 
informerar övriga per telefon resp. vid träningar. 
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§9 Schack 4:an:  

- Vi har startat eller ska  starta träning i 12 klasser på totalt 6 skolor så vi bör 
klara vår målsättning med minst 10 klasser uthålligt. Ett problem är att alla vill 
spela på e.m. direkt efter skolslut vilket gör att vi skulle behöva fler tränare som 
kan ställa upp då. Torsdag e.m. behövs akut en tränarkraft på Persboskolan. Karl 
tar 23/9. Jan försöker åstadkomma en långsiktig lösning. Stefan kontaktar Karl 
för att hjälpa till 23/9. 
- Stefan påpekade att Irstaskolan troligen har intresse av S4:an verksamhet. Vi  
försöker involvera Irsta nästa säsong. 
- Anders och Jan skaffar fram priser á c:a 20 kr till schackfyror som deltagit 
regelbundet på träningarna. 

 
§10 Övriga frågor:  

- I förra protokollet välkomnades 3 nya spelare. Med anledning av André 
Nilsson inte var omnämnd,  har han skickat en skrivelse till styrelsen som 
behandlades. André påpekar i skrivelsen att han muntligen anmält att han vill 
spela för klubben. Tyvärr var protokollskrivaren omedveten om detta. André är 
nu registrerad för oss och vi hälsar honom hjärtligt välkommen tillbaka till 
klubben där han lagt ned mycket arbete och starkt bidragit till tidigare 
framgångar.  
- Stefan föreslog att klubben ska försöka arrangera en årligen återkommande 
turnering med start nästa höst. Anders kontrollerar vad som gäller ang. 
betänketider vid sanktionerade tävlingar. Frågan behandlas fortsatt vid nästa 
styrelsemöte. 
 

 
§11 Nästa möte onsdagen  den 27:e oktober 2004 klockan 18.30 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  


