Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2005-10-12 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Lars Svahn, Lars Nilsson, Rasmus Myklebust, Anders Eriksson.

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet kl. 18.30.

2. Godkännande av dagordning

Godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Jan, sekreterare Urban

4. Föregående mötesprotokoll

Godkändes.
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

- U-Schack har vidarebefordrat ett brev från Christina Jansson
Dingtuna Kyrkskola som är intresserad av att ha schackverksamhet i
kyrkskolan. Jan har varit i kontakt med henne och han väntar på
besked.
- VSK har en plats i div.I i juniorallsvenskan. Jan kontaktar
Erik/Johan Norberg för att höra om någon av dom kan vara lagledare
och anmäla laget. Ev. kan Daniel Hermansson kontaktas om att ställa
upp med ett andralag.
- Registreringsinformation ska in till SSF före januari. SSF ska även
ha ansökan om medlemsbidrag. Jan ansvarar för bägge.

6. Ekonomi

- Rasmus redovisade balans- och resultatrapport för period 200510.
Ser fortsatt bra ut, bättre siffror än motsvarande tid i fjol.

7. Schackfyran

- Bertil Norberg ansvarar för kommuntävlingen 19/11.
Lars N och Marianne tar hand om kiosken. Jan sköter inköp,
Rasmus sekretariatet.
Urban skriver inbjudan samt informerar Bertil om praktiska detaljer
inför tävlingen. Bestämdes att tävlingen spelas i 5 ronder.
Urban skickar ett mail till Schack i Skolan och Hamreschack om att
fördela lokalkostnader mellan klubbarna.

8.

- Jan har anmält två lag till div. V. Rasmus betalar 600 kr i
anmälningsavgift. Jan är lagledare för de två div. V lagen.
Ishan har meddelat att han inte kan spela allsvenskan denna säsong.
Lars S ordnar med ersättare för Ishan i lag 3.
- Per Vikström SK Rockaden Umeå har anmält att han vill spela för
oss. Vi hälsar Per hjärtligt välkommen till klubben. Jan kontaktar
SSF om övergångshandlingar och när Per kan bli spelklar.

Allsvenskan

9. Arosträffen

- Arosträffen spelades 8/10. Fungerade i stor sett bra. Tävlingen
kortades med en rond mot planerat för att angiven tid skulle hållas..
Tävlingen skulle kunna starta tidigare om alla lag var klara innan. Till
nästa år kompletterar Urban inbjudan med att påpeka vikten av att
lagen är komponerade i förväg och att alla spelare informeras om att
dom måste ge återbud om dom inte kan ställa upp. Dessutom anges i
inbjudan att det kan bli fråga om 6 ronder. Tidigarelägg starten med
en timme till 09.30.

10. Arrangera seniortävling ?

- Stefan har ansvaret. Status oklar..

11. Kansliuppgifter

- Jan beställer städning av lokalen från Ishan.
- Urban ser till att någon kokar kaffe vid KM.

12. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

13. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 16/11 kl. 18.30

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

