Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2005-02-09 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Anders Eriksson, Karl Magnusson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Ihsan Sanér, Bertil
Norberg, Stefan Hildingstam

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet kl. 18.30

2. Godkännande av dagordning och kallelse

Godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Jan, sekreterare Urban

4. Föregående mötesprotokoll

Godkändes. Restpunkt: Anders rensar bort inaktuella dokument
på hårddisken och och samlar ihop övriga.

5. Skrivelser

- Klassregister över våra spelare till SSF före 1:a april Jan
- Talangjakten spelas 16/4 i Norrtälje. Anders ansvarar för
information och anmälningar ( senast 31/3)
- Scandinavian Chess GP Urban lägger ut länk på hemsidan
- Skol-SM för flickor 4-6/3 i Hägersten. Anders ansvarar för
information och anmälningar ( senast 27/2)
- Tusenmanna spelas 9-10/4 i Sthlm. Anders sätter upp anslag i
klubblokalen.
- Protokoll från SSF Allsvenska kommitténs möte skummades
igenom. Kan läsas på SSF:s hemsida eller på vårt kansli av de
som är intresserade.

6. Allsvenskan

- Nästa omgång 27/2 dvs. när sportlovsveckan börjar. Inga
lokalproblem. Spelledigt i div. 5 och endast 4:e laget har
hemmamatch.

7. Ekonomi

- Rasmus presenterade redovisningen för 2004 inför årsmötet.
Resultatet blev bättre än prognosen vid förra årsmötet och ger
ev. utrymme för extra satsningar. Till nästa möte tar Jan och
Rasmus fram en prognos(budget) för förväntat resultat på sikt
och med denna som bakgrund diskuteras förslag på satsningar
som alla är välkomna att framföra.

8. Träningarna

- Träningarna fungerar bra och en viss ökad tillströmning har
skett framför allt på måndagar.
- Program för närmaste torsdagar fastställdes:
3/3 Blixt (Anders), 10/3 Kombinationsmaraton (Jan) , 17/3
Städdag ( alla ) , 24/3 Skärtorsdag ingen aktivitet, 31/3 Teori (
Anders pratar med Andreas Backman)
- Sportlovsschack för Schack-4:or anordnas 28/2 Urban skriver
inbjudan. Anders ansvarar för tävlingen.

9.

Schackfyran

Planering inför semifinalen 12/2 gjordes.

10. Årsmötet

Valberedningen har förslag till de flesta posterna. Saknades 2 st
ordinarie styrelsemedlemmar på 2 år. Bertil fick i uppdrag att
fråga Lars Svahn och Lars Nilsson om de var intresserade.
Bertil frågar Erik Norberg om han är intresserad av att vara
med i tävlingskommittén.

11. Server för hemsidan

Stefan försöker fixa fram gammal PC .som kan användas som
PHP-server.

12. Övriga frågor

- Anders Eriksson slutar på egen begäran som anställd av
klubben. Sista arbetsdag 15/3. Anders räknar med att fortsätta
som medlem i klubben och kvarstår t.ex. som nominerad för
tävlingskommittén. Jan fick i uppdrag att sondera med en
tänkbar efterträdare till Anders.
- Lagerlokal saknas fortfarande. Jan kontaktar Daniel
Kvarnström VÄS ang. ev. gemensam lokal.
- Rasmus beställer 100 st schackspel genom SSF för 15 kr st
för att delas ut bland schackfyror.

13. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 16/3 kl. 18.00 ( OBS tiden !). Efter ett
kort möte firar vi av Anders med att gå ut och äta en bit mat.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

