Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2005-06-01 kl. 18.00
Schacklokalen Källgatan

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

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet kl. 18.00

2. Godkännande av dagordning och
kallelse

Godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Jan, sekreterare Urban

4. Föregående mötesprotokoll

Godkändes.
Kommentarer:
- Jan deltog inte i ProAros möte ang. ungdomsaktiviteter pga
förhinder.
- Jan har varit i kontakt med rörmokare om att rusta upp toaletten.
Jan stöter på igen, och samordnar med Lars N som lägger ny matta.
- Erik Norberg ställer upp som ledare vid Rockaden Open. Förbereds.
Restpunkter:
- Jan kontaktar VÄS ang. gemensam lagerlokal.

5. Skrivelser

- Inbjudan till Skol-SM i Borlänge 23-25/9 har inkommit.
- Lagledare för allsvenska lag ska lämnas in till SSF. Jan ansvarar.
- Vårt III:e lag i allsvenskan är placerat i en grupp med 3 st
Gotlandslag. Jan tar upp lottningen med SSF för att få en ändring
- Schackets dag hålls 3/9. Urban och Lars tänker ut ett program..

6. Schack SM

- Stefan har inte hittat något gemensamt logialternativ. Lars N
undersöker alternativ som getts av SM-arrangören. Om inte det ger
resultat får var och en själv ordna logifrågan.

7. Ekonomi

- Rasmus redovisade aktuell balans- och resultatrapport. Ser fortsatt
bra ut. Vi har c:a 20000 kr mer i kassan nu än vid motsvarande
tidpunkt i fjol.

8. Träningarna

- Träningarna avslutas v.22 ( 30/5, 31/5 sista träningskvällar)
Återupptas vecka 34 ( 22/8 )
- Anders och Jan delar på ansvar för torsdagsträningarna fr.o.m.
hösten med Anders som huvudansvarig. Urban skickar förslag på
KM-kvällar till Lars S, som tar fram ett program för resten av
höstens torsdagar.

9.

Utvärderingen av S4:an riksfinal visade att deltagarna i huvudsak var
nöjda. Nästa år går också riksfinalen i Västerås.

Schackfyran

10. Dator

Stefan har ställt i ordning en server i klubblokalen, men en del arbete
återstår. En arbetsgrupp bestående av Stefan , Urban och Rasmus
bildas för det fortsatta arbetet..

11. Medlemsavgifter 2005

139 medlemmar har hittills betalt medlemsavgift för i år. Totalt c:a
250 medlemmar i fjol. Speciellt bland juniorer saknas inbetalningar.
Rasmus sammanställer en lista över vilka som bör få ytterligare en
påminnelse.

12. MSF ev. upphörande

Ett första beslut om att MSF ska upphöra tas troligen på kongressen
6/6. Ett definitivt beslut kan sedan tas på t.ex. en extra MSF kongress
i juni så att det kan behandlas på SSF:s kongress i juli. Om MSF
upphör kommer U-Schack att ta över de delar av verksamheten som
berör Västmanland och t.ex. administrera en lokal div. V allsvensk
serie för Västmanland.
Rasmus representerar VSK vid MSF kongress 6/6.

13. Anders Eriksson slutar

Anders slutar 31/5.
- Vi måste säkerställa att hans gamla uppgifter blir utförda.

14. Övriga frågor

- Johan Eriksson Sollentuna SK har mycket glädjande beslutat
återvända till Västerås SK. Vi hälsar Johan varmt välkommen
tillbaka.
- Tobias Lönngren har beslutat lämna VSK. Vi önskar Tobias lycka
till i sin nya klubb Eskilstuna och tackar honom för den tid som varit.

15. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 17/8 kl. 18.30

16. Avtackning av Anders

Vi avslutade med att gå ut och äta en bit mat och tacka Anders för
den tid han varit anställd av klubben.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

