Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-10-27
Närvarande: Anders Eriksson(delvis), Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust ,
Karl Magnusson (delvis), Daniel Hermansson (delvis), Ishan Saner.
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam
§1

Jan öppnade mötet kl. 18.30 och meddelade att Anders skulle bli sen eftersom
han var representant för klubben vid ”Aktiv fritid” som pågick samtidigt.

§2

Dagordningen godkändes..

§3

Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och mötesordförande och justeringsman
Jan Eriksson.

§4

Föregående protokoll:
- Godkändes utan anmärkning och inga restpunkter fanns att notera.

§5

Skrivelser:
- Vi har anmält ett lag till Juniorallsvenskan div. 1. Karl undersöker
möjligheterna för att få ihop ett lag i div. 2.
- Ingen anmälde sitt intresse att åka på SSF:s allsvenska seminarium 11/12.
Sammanfaller med Blixt&Dunder.

§6

Allsvenskan:
- Förra omgångens match mellan VSK V och VSK VII i div. 5 sköts upp till
senare tillfälle efter kontakt med MSF.
- Vikigt att lagledare som inte kan delta delegerar uppgiften till någon annan och
att ansvarig för klubblokalen finns vid varje hemmamatch.
- Nästa omgång ( 14/11) har lag 1 och lag 5 hemmamatcher.

§7

Ekonomi:
- Rasmus redovisade senaste balans- och resultatrapport.
Det ser fortfarande ut att bli ett bättre resultat än budgeterat.
- Förutsättningarna för att behålla en heltidsanställd person diskuterades.

§8

Träningarna:
- Något fler nu på måndagsträningarna. Även övriga träningar fungerar bra.

§9

Schack 4:an:
- En del grupper har slagits ihop. Totalt har vi 12 grupper igång.
- Kommuntävlingen spelas 20/11 i vår regi. Anders ansvarar. På inbjudan står
att prisutdelning beräknas ske 15.00 vilket inte stämmer eftersom det bara är
fyra ronder. Urban ändrar inbjudan.

§10

KM:
- Jan ansvarar för att priser inhandlas till prisutdelningen 25/11.
- Penningpriser till de tre första i varje klass samt statyett till segraren. Samtliga
i ungdomsgruppen får pris.
- Stefan har vidtalats att vara fotograf vid prisutdelningen.
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§11

Ev. årlig turnering i klubbens regi:
- Stefan som väckt förslaget var inte närvarande. De närvarande trodde inte att
det skulle fungera med en helgturnering med långpartier. Det är ett krävande
arrangemang och det tar några år av ekonomiska uppoffringar att etablera en
sådan tävling. Förutsättningarna för en snabbschacktävling under en dag
bedömdes som större. Frågan tas upp igen senare.

§12

Övriga frågor:
- Bredband har dragits fram till klubblokalen. Av de tre föreslagna
leverantörerna bestämdes att vi i första hand försöker skriva kontrakt med
Bredband 2. Rasmus kontrollerar att deras angivna pris även gäller för förening
och inte bara privatpersoner. Om priset är acceptabelt beställer Rasmus snarast
bredband av Bredband 2.
- Ett par lysrör fungerar inte i lokalen. En elektriker har rekommenderat byte av
armatur hellre än lagning. Anders kontrollerar priser och kontaktar sedan
Rasmus för beslut om byte.
- P.g.a. militärtjänstgöring behöver nuvarande webmaster för hemsidan en
ersättare. Urban ordnar detta.

§12

Nästa möte onsdagen den 1:a december 2004 klockan 18.30 på Källgatan.

Urban Lundbäck

Jan Eriksson

Sekreterare

Ordförande
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