
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2005-12-14  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

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

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: 
- Upprustning av toalett kommer att göras under jullovet. 
- Jan kontaktar fastighetsskötaren eller ordföranden i 
bostadsföreningen för Källgatan ang. möjlighet att hyra utrymme. 
- Jan ordnar så att klubblokalens telefon ställs om till honom efter ett 
antal signaler. 
- Stefan inget nytt om genomgång av server. 

5. Skrivelser - Inga skrivelser att rapportera 

6. Ekonomi  - Rasmus redovisade balans- och resultatrapport för senaste period. 
Överskottet hittills i år är c:a 21000 kr och även om en del utgifter 
tillkommer så kommer året totalt att ge överskott. 

7. Schackfyran, Blixt& Dunder - 18 klasser deltog i S4:an mot 16 i fjol. Färre antal spelare än 
beräknat (c:a 120)  på grund av att många anmälda uteblev speciellt 
spelare från Schack I Skolan.  
- 94 spelare deltog i Blixt & Dunder mot 74 i fjol. 
- Båda tävlingsarrangemangen fungerade bra. 

8.  Allsvenskan -  Per Vikström SK Rockaden Umeå har skrivit på för VSK och är 
förhoppningsvis spelklar i slutet av januari. Vi hälsar Per hjärtligt 
välkommen till oss. 
- Jan kontrollerar lokalbehovet inför nästa omgång. 

9. Vårens tävlingar - Västeråsdraget spelas 21/1. Erik Janse är ansvarig för tävlingen. 
- Schackfyran semifinal spelas 11/2. Jan Eriksson ansvarar. 
- Vårdraget spelas 22/4. Lars Svahn ansvarar med Urban som 
medhjälpare. 
 

10. Träningarna vt 2006 - Måndagsträningarna startar 9/1 2006 
- Torsdagsprogrammet : 12/1 blixt, 19/1, 26/1 och 2/2 
Midvinterschack, 9/2 Frågesportschack och 16/2 årsmöte. 
- Urban skriver och distribuerar  inbjudan till Midvinterschack. Jan 
är tävlingsansvarig och ordnar priser. 



 

11. Årsmöte - Årsmöte hålls 16/2. Urban skriver och distribuerar kallelse. 
- Valberedningen (Bertil och Urban ) kontaktar kandidater till de 
olika posterna. 
- Rasmus tar fram ekonomisk redovisning i god tid före mötet så att 
revisorerna hinner granska. 
- Jan tar fram verksamhetsberättelse. 
- Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom. Inga restpunkter. 

12. Övriga frågor - Jan ser till att beställa städning av lokalen snarast efter att 
hantverkarna är klara med toaletten. Helst ett avtal om regelbunden 
städning därefter. 
- Önskvärt att vika en kväll för uppstädning i kanslirummet 
- Urban väckte frågan om förslag till utveckling av verksamheten. 

13. Nästa möte  Nästa möte hålls onsdag 1/2 kl. 18.30  

 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


