Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2005-04-20 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

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

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. Restpunkter:
- Anders fullföljer städning på hårddisk.
- Jan kontaktar VÄS ang. gemensam lagerlokal
- Erik Norberg kan tänka sig att vara ”länslagsledare” i tävlingar där
han inte deltar själv. Erik återkommer med besked om han kan ställa
upp som ledare i Rockaden Open i augusti.

5. Skrivelser

- Föreningsbyrån erbjuder registrering av aktiviteter via
datorprogram. Detta verkar inte passa schacket eftersom det inte går
att kombinera olika typer av aktiviteter enl. Jan. Vi fortsätter därför
med traditionella skrivna aktivitetslistor så länge.
- ProAros inbjuder till möte för föreningar ang. ungdomsaktiviteter i
Bäckby/Skälby 10/5. Jan anmäler sig senast 2/5 och rapporterar vid
nästa styrelsemöte.

6. Schack SM

- Urban kontaktar Stefan Hildingstam för att få reda på läget vad
gäller logifrågan under SM.
- Anders distribuerar inbjudan/anmälningsblankett för SM vid
närmaste träningarna. Anmälningsavgift ska vara betald senast 30/5.

7. Ekonomi

- Rasmus redovisade aktuell balans- och resultatrapport. Inget
anmärkningsvärt att rapportera.

8. Träningarna

- Träningarna avslutas v.22 ( 30/5, 31/5 sista träningskvällar)
Återupptas vecka 34 ( 22/8 )
- Program för närmaste torsdagarna:
21/4 Snabbschack kväll 2 ( Anders )
28/4 Blixt ( Anders )
…5/5 Ingen aktivitet ( Kr. Himmelsfärd)
12/5 Blixt ( Anders )
19/5 Bollschack ( Urban skriver inbjudan )
26/5 Blixt ( Anders )
…2/6 Avslutning och Blixt-KM ( Anders/Jan )

9.

Riksfinalen 7/5 diskuterades. Spelas i 5 ronder och 14 grupper med
totalt c:a 1000 spelare. Redan bestämt att lunchpausen blir 2h vilket
innebär att prisutdelningen beräknas vara klar först c:a 18.00.

Schackfyran

10. Dator

Stefan lät meddela före mötet att han kommer att ha en server PII233MHz iordningställd under maj månad som ger möjlighet till
hemsidor som endast kan nås av medlemmar mm.

11. Medlemsavgifter 2005

Jan distribuerar snarast inbetalningskort till de som ännu ej fått
sådana.

12. MSF ev. upphörande

Urban har skickat skrivelse med VSK synpunkter. Frågan kommer
även upp på U-Schacks styrelsemöte 24/4.

13. Ev ersättare för Anders Eriksson

Anders slutar 31/5.
- Jan har varit i kontakter med tänkbar efterträdare.
- Mötet beslöt att vi ska försöka klara oss utan fast anställd tills vidare
och i stället försöka fördela ut Anders arbetsuppgifter bland övriga.

14. Förslag till satsningar

- Mötet beslöt att satsa på upprustning av spellokalens toalett. Jan
fick i uppdrag att ta fram offert på uppfräschning av utrymmet inkl.
utbyte av toalettstol, tvättställ och dörr.

15. Övriga frågor

Erik och Johan Norberg får ersättning för startavgift Påskturneringen.
Rasmus verkställer utbetalning.

16. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 1/6 kl. 18.00 då vi har ett kort möte och
sedan tackar vi av Anders genom att gå ut och äta en bit mat.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

