
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2005-09-13  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Urban Lundbäck, Lars Svahn, Lars Nilsson, Rasmus Myklebust, Anders Eriksson, Stefan Hildingstam(delvis) 

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande Urban öppnade mötet kl. 18.40 och meddelade att Jan var förhindrad 
att delta p.g.a. sjukdom , men Jan lämnade telefonrapport. 

2. Godkännande av dagordning och 
kallelse 

Godkändes 

3. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande Lars S, sekreterare Urban 

4. Föregående mötesprotokoll Godkändes. 
Notering: 
- Jan har inte skrivit till Robin Edlund eftersom Robin redan lämnat 
klubben. 
 Restpunkter: 
- Jan och Lars N ordnar med ny dörr till toalett. Resten av 
upprustningsjobbet beställt och genomförs under  höstlovet 
- Jan kontaktar VÄS ang. gemensam lagerlokal. 
- Jan ordnar så att klubblokalens telefon ställs om till honom efter ett 
antal signaler. 
- Stefan försöker hitta ny dag för genomgång av server. 

5. Skrivelser - Ny preliminär lottning för allsvenskan har kommit. Diskuteras 
under punkt 10. 

6. Skol-SM - 8 spelare från klubben är anmälda till skol-SM. Lars Nilsson följer 
med som ledare. Dessutom medföljer fyra övriga föräldrar. Avgifter 
för start, logi och mat har betalats in av klubben. 
Mötet beslöt att Lars Nilsson skulle få ersättning för logi och mat i 
egenskap av ledare. Bilersättning lämnas inte till föräldrar som enbart 
skjutsar eget barn. 

7. Ekonomi  - Inget anmärkningsvärt att .rapportera. Låg aktivitet på kontot p.g.a. 
sommaruppehåll. 

8. Träningarna - Träningarna startade vecka 34 ( 22/8 ) 
- Måndagsträning för 5-8 åringar ställs in denna säsong. Urban tar 
bort text om denna träning från hemsidan. 
- Måndags-, tisdags- och onsdagsträningarna fungerar bra. 
- Mycket dålig uppslutning på torsdagsträningarna. Urban gör ett 
utskick inför frågesportschack  22/9 samt senare inför KM som startar 
6/10 och då stort deltagande förväntas. 
 15/9 Blixt i stället för Teori. Anders E ansvarar.  



 

9.  Schackfyran - Jan har S4:or på Trollbacksskolan, Ekbergaskolan,  
Rönnbyskolan (2 st) och en schackfemma på Rönnby. Inga fler är 
aktuella för närvarande. 

10.  Allsvenskan - Lottningen för samtliga lag gicks igenom. Tredje laget slapp efter 
diskussion med SFF att spela mot Gotlandslag. I stället har man 
placerats i en grupp med fyra Värmlandslag ( Säffle, Karlstad, 
Degerfors, Karlskoga ) samt ett Närkelag ( Ervalla ). Ska det behöva 
vara så för ett div. IV lag ? 

 

11. Arosträffen - Lagtävling som arrangeras av oss och går 8/10. Urban är 
huvudansvarig.  Rasmus sköter sekretariatet. Jan är domare. 
Marianne och Lars N sköter kiosk. Jan gör inköp till kiosk, Anders 
lämnar sitt Axfoodkort till Jan. Lars S hjälper Urban på fredag em 
med utkörning till Wenströmska. Urban ser till att inbjudan finns 
utlagd på träningarna. 

12. Arrangera seniortävling ? - Stefan visade ett förslag på en tävling med gruppindelning och 
bonuspoäng ( se bilaga ). Förslaget är att den spelas  4-6/11. Första 
partiet börjar redan 13.00 på fredag vilket kan vara svårt för 
yrkesarbetande. Å andra sidan kan man lämna w/o och ändå få ½ 
poäng.  Stefan kollar att funktionärer finns innan han skickar ut 
inbjudan. Tävlingen ska i huvudsak vara självbärande. Till att börja 
med går vi enbart ut med inbjudan till lokala klubbar. 

13. Kansliuppgifter - Inte aktuellt just nu med att anställa någon kansliansvarig. Bör dock 
finnas någon som ansvarar för lokalen. 

14. Övriga frågor - Inga övriga frågor. 

15. Nästa möte  Nästa möte hålls onsdag 12/10 kl. 18.30  

 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 



Bilaga till protokoll från styrelsemöte 13/9. 

 
Förslag till tävling i regi av Västerås Schackklubb 
 
Tid och plats: 4-6/11 VSK klubblokal Källg. 9A Västerås 
 
Program: 
 

Rond Dag Tid 
1 Fredag 13-17.00 
2 Fredag 18-22.00 
3 Lördag 08-12.00 
4 Lördag 13-17.00 
5 Lördag 18-22.00 
6 Söndag 08-12.00 
7 Söndag 13-17.00 

 
 
Gruppindelning  Bonuspoäng vid lottning 
    Rond       
A 2400+  Grupp  A B C D E F 
B 2200-2399   1 2,5 2 1,5 1,0 0,5 0 
C 2000-2199   2 2 1,5 1,0 0,5 0 0 
D 1800-1999   3 1,5 1 0,5 0 0 0 
E 1600-1799   4 1 0,5 0 0 0 0 
F         - 1599   5 0,5 0 0 0 0 0 
    6 0 0 0 0 0 0 
    7 0 0 0 0 0 0 
 
( Bonuspoängen kan modiferas ) 
 
Eftersom många kanske inte kan ställa upp mitt på dagen på fredag t.ex. p.g.a. arbete kan man välja att lämna w/o ( BYE ) till 
första ronden eller för den delen vilken rond som helst. Då får man 0,5 p. Alla sådana BYE måste meddelas innan ronden 
lottas. För första ronden antas att man valt BYE om man inte gjort personlig anmälan på plats senast 12.30 .  
En vanlig frirond ,  där man alltså är på plats och tänkt spela men p.g.a. udda antal spelare får frirond, ger 1 p. 
 
 
 
 


