
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2005-08-17  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Bertil Norberg, Lars Nilsson, Stefan Hildingstam 

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: 
- Jan och Lars N ordnar med upprustning av toalett inklusive byte av 
dörr 
- Jan kontaktar VÄS ang. gemensam lagerlokal. 
- Jan har varit i kontakt med SSF om lottningen för vårt III:e lag men 
inte fått något besked. Jan stöter på SSF. 
- Inget planerat för Schackets Dag. Urban och Lars S beslöt efter 
mötet att vi inte ordnar några aktiviteter i år. 

5. Skrivelser - Inga skrivelser hade inkommit. 
- Jan meddelade att han anmält till kommunen att vi deltar vid Aktiv 
Fritid 2-3/11 

6. Skriverier på Schackforum mm i 
samband med Schack SM 

- Styrelsen hade en lång diskussion med anledning av att det skrivits 
inlägg på Schackforums  diskussionsforum av medlem från VSK som 
uppfattats som stötande och kränkande samt att alkoholhaltiga 
drycker medförts i spellokalen. 
Jan skriver till Robin Edlund och pratar med övriga inblandade för att 
förhindra upprepning. Robin har vid samtal sagt att han inte har för 
avsikt att spela för klubben och inte kommer att skriva inlägg på 
forum fortsättningsvis. 

7. Ekonomi  - Inget anmärkningsvärt att .rapportera. Bidrag bör öka något nästa år 
pga fler aktiviteter. 

8. Träningarna - Träningarna startar vecka 34 ( 22/8 ) 
- Jan pratar med Ishan om måndagsträning för 5-8 åringar kl.17-
18.30 
- Lars N huvudansvarig för måndagsträning 18.00-19.30 med 
assistans av Jan t.v. ( ny tid som bestämdes vid första träningen) 
- Rasmus J huvudansvarig för tisdagsträningarna 18-20. Erik/Johan 
Norberg alternerar som medhjälpare.  
- Jonas E fortsätter som tidigare med onsdagsträningarna. 
- Anders E och Jan delar på ansvar för torsdagsträningarna fr.o.m. 
hösten med Anders som huvudansvarig. Blixt 25/8. Lars S ordnar 
resten av programmet. 
- Urban informerar tisdagsgruppens deltagare om säsongstarten. Jan 
ringer till övriga. 



 

9.  Schackfyran - Jan siktar på att ta fyra st S4:an grupper i höst. Stefan H kan ta en. 
- Jan kontaktar Schack i Skolan för samordning. 
- Jan kontaktar Rönnby och Skultuna. 
- Urban kontaktar Ekberga och Trollback. 
- Övriga som kan vara aktuella är Irsta och Vallby. 

10.  Dator - Stefan försöker hitta en lämplig tid för genomgång av ny server 
med Urban och Rasmus. 
- Konstaterades att ingen kontakt fanns med Internet på klubbdatorn. 
Stefan åtgärdar. 

 

11. Medlemsavgifter 2005 - Inför allsvenskan kontrolleras att alla deltagare betalt medlemsavgift 
(Jan/Rasmus). 

12. MSF upphör - MSF har upphört. U-Schack övertar MSF:s uppgifter inkl. 
Mälardalsserien. 

13. Anders Eriksson har slutat - Anders Eriksson har slutat sin anställning hos oss. 
F.n. har vi ingen kanslianställd. Jan ordnar så att klubbens telefon 
kopplas om till hans nummer efter ett antal signaler. Jan och Rasmus 
M tar hand om post etc. 
- Respektive ansvarig för träningarna får se till att lokalen återställs i 
det skick som gällde vid ankomst, samt att närvarolistor etc fylls i. 

14. Övriga frågor -.Stefan har kvitterat ut en nyckel till lokalen. 
- Sveriges Shogiförbund  ( Martin Danerud ) har framfört sitt tack till 
klubben för hjälp med logi i samband med shogi-SM 
- Stefan meddelade att han kommer att anordna en shogitävling 
ht2005  
- Stefan föreslog att vi har som målsättning att ordna en större tävling 
i nov. 2006. Planeringen måste i så fall vara klar i mars 2006. Stefan 
distribuerar skriftligt förslag för behandling vid senare möte. 
- Urban ansvarar för att information om Skol-SM 23-25/9 i Borlänge 
kommer fram och tar emot anmälningar. 

15. Nästa möte  Nästa möte hålls onsdag 14/9 kl. 18.30  

 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 


