Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2005-03-16 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Anders Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Ihsan Sanér, Bertil Norberg, Lars Svahn.

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet kl. 18.40

2. Godkännande av dagordning och kallelse

Godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Jan, sekreterare Urban

4. Föregående mötesprotokoll

Godkändes. Restpunkter:
- Anders fullföljer städning på hårddisk.
- Jan skickar in klassreg. Till SSF
- Jan kontaktar VÄS ang. gemensam lagerlokal

5. Skrivelser

- Skrivelse ang. ev. upplösande av MSF har kommit till klubben
för utlåtande. Urban skriver ett förslag till svar som kopieras
till VSK styrelse...

6. Allsvenskan

- Sista omgången 20/3 flyttas en hemmamatch i div.5 till Sala
pga utrymmesbrist. I klubblokalen spelar lag 2,3 och 6.

7. Ekonomi

- Ekonomin ser fortsatt god ut. Jan har gjort en budget över
intäkterna för året som indikerar att vi totalt kommer att öka
intäkterna med c:a 20000 kr jämfört med fjolåret beroende på
ökat medlemsantal och ökad schackfyranaktivitet. Siffran
stämmer med vad som planerades för att nå balans mellan
intäkter och utgifter.

8. Träningarna

- Träningarna fungerar bra.
- Program för närmaste torsdagarna:
31/3 Teori ( Anders E eller någon av Norbergs)
7/4 Ställningsbedömning ( Jan )
14/4 Snabbschack kväll 1 ( Anders )
21/4 Snabbschack kväll 2 ( Anders )
28/4 Blixt ( Anders )

9.

Vi fortsätter med S4:an träning åtminstone till länsfinalen.
Några grupper har upphört.

Schackfyran

10. Server för hemsidan

Oklart om Stefan kan få fram server. Han var inte närvarande på
mötet.

11. Medlemsavgifter 2005

Jan har fått förifyllda inbetalningskort av Urban och
distribuerar dessa.

12. Städdag

Städdagen 17/3 planerades

13. Ersättare för Anders Eriksson

Anders har beslutat att stanna maj månad ut.
- Till nästa möte gör Anders en lista över sina arbetsuppgifter
samt en förteckning över ”viktig information” som t.ex.
telefonnummer till kontaktpersoner, checklistor etc.
- Jan ansvarar för kontakter med ev. efterträdare.

14. Årsmötesförslag

- Enl. beslut vid årsmötet formulerar Johan Nordebrink
villkoren för tävlingsbidraget till 1:a lagets spelare.
- Satsning på ”länslag” startar till hösten. Ev. kan Göteborg cup
komma i fråga. Bertil hör med Erik och Johan om de är
intresserade av att vara ledare.

15. Övriga frågor

Urban skickar e-postadresser för nya styrelsemedlemmar till
Rasmus som uppdaterar distributionslistan ( styrelsevsk@...)

16. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 20/4 kl. 18.30.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

