Protokoll från Västerås Schackklubbs styrelsemöte 2004-12-01
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust ,
Karl Magnusson , Daniel Hermansson , Ishan Saner, Bertil Norberg,
Stefan Hildingstam .
Distribution: Närvarande.
§1

Jan öppnade ett ovanligt välbesökt möte kl. 18.30 prick.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

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

§4

Föregående protokoll:
- Godkändes utan anmärkning. Punkten: Anders kollar priser på lysrörsarmatur
kvarstår.

§5

Skrivelser och information:
- Inget intresse att skicka representant till allsvenskt seminarium 11/12.
- Marianne Erikssons kontrakt förlängt till 20/3.

§6

Allsvenskan:
- Anders, i egenskap av lagledare, säkerställer fortsättningsvis att matchlistor
finns för deltagande lag i div.V samt att informationen till deltagande spelare går
fram. Föräldrar till deltagande barn måste vara informerade.
- Nästa omgång ( 5/12) tre hemmamatcher, bl.a. uppskjutna matchen mellan
VSK V och VSK VII från första omgången.Totalt 24 spelare i lokalen (OK).

§7

Ekonomi:
- Rasmus redovisade senaste balans- och resultatrapport.
Det kommer att bli ett bättre resultat än budgeterat för året. Ränta på
sparobligation som föll ut i år är inkomst av engångskaraktär, så långsiktigt
behöver resultatet förbättras.
- Rasmus påpekade att alla som har fordringar på klubben bör snarast skicka in
räkningar så att utgifterna kommer med på årets bokslut
- En spelare har fortfarande inte betalt för mat under skol-SM. Anders skickar
inbetalningskort och ringer.

§8

Träningarna:
- En ny träningsgrupp för 5-8 åringar under ledning av Anders Eriksson och
Ishan Sahnér startade 22/11.
- Karl meddelade att han inte kan fortsätta med tisdagsträningarna efter jul.
Även Anders Lundbäck har meddelat att han troligen inte fortsätter efter jul.
Daniel Hermansson meddelade att han var beredd att ta tisdagsträningen efter
jul.
Program för torsdagsträningen nästa termin diskuterades. Beslöts att under
januari ( 13:e, 20:e och 27:e ) arrangera en handicapturnering där andra klubbar
bjuds in. Karl skriver en inbjudan som Stefan distribuerar.
Resterande program för torsdagsträningar behandlas på nästa styrelsemöte.
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§9

Schack 4:an:
- Kommuntävlingen spelades 20/11 med 140 deltagare vilket var fler än i fjol.
På grund av att klasslistor inte kommit in för alla lag, och därmed inte kunnat
scannas in, fick lottningen ske manuellt. Anders måste se till att Monradkort
fortsättningsvis finns i beredskap vid samtliga tävlingar i händelse av manuell
lottning.
Försäljningen av kioskvaror var större än förväntat och flera varor tog slut trots
påfyllning under tävlingen. Vid kommande tävlingar köper vi in mer än vad som
går åt speciellt sådant som kan lagras ( Anders+medhjälpare).
Använd ”stapelbarometer” för att visa ställningen vid semifinalen (
Anders.Jan)
- S4:an träningarna i klasserna fortsätter som vanligt. Karl tog upp frågan om
helgtävling på klubben för S4:or som extra träning. Frågan behandlas på nästa
möte.

§10

KM:
- KM har avslutats. I grupp A,B och C var det penningpriser till de tre första i
varje klass samt statyett till segraren. I ungdomsgruppen fick samtliga
minnespris.
- Följande förändringar rekommenderas till nästa år:
• Valfritt om man vill räkna ranking eller ej i grupp C.
• Betänketid 1½ timme i grupp C.
• Uppflyttning av någon/några ungdomar till grupp C.
• Skriv speciell inbjudan där särskiljningsregler redovisas.
• Officiell inlottning vid första omgången.
• Två styck reservomgångar för hängmatcher varav en under höstlovet och
en veckan innan sista omgången.

§11

Juniorallsvenskan
- Vi blev tvåa av sex lag i div 1 och 4:a av 11 i div. 2, mycket bra resultat.

§12

Övriga frågor:
- Bredband har installerats och vi kommer så småningom att flytta över hemsida
till Bredband 2:s server. Rasmus skicka inloggningsdata till Urban.
Vi begär separata e-postadresser för ordförande, kassör, styrelse, juniorlagledare
och kansli.
- Funktionärer till Blixt&Dunder 11/12 finns.
- Bertil fick i uppdrag att undersöka om polisen har lagerlokal att hyra ut åt oss.
( Är redan gjort men beskedet var negativt d.v.s. polisen har ingen lokal.)
- Frågan om hur vi kan förbättra samarbetet med övriga klubbar diskuterades.
Kan vi t.ex. göra en schackresa tillsammans med annan klubb under sommaren ?
- Jan skickar skrivelse till Riltonfonden ( före 20050201) och föreslår Rasmus
Myklebust till ungdomsledarsstipendium.
.

§13

Nästa möte onsdagen den 12:e januari 2005 klockan 18.30 på Källgatan.
Urban Lundbäck
Sekreterare

Jan Eriksson
Ordförande
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