
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2006-02-01  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

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

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 ej gjord. Lars N kontaktar Jörgen 
(rörmokare) snarast. Jörgen beställer nytt sanitetsporslin. Målning av 
väggar i vitt bör göras samtidigt med byte av porslinet. Målsättningen 
är att jobbet görs under sportlovet. 
- Jan kontaktar ordföranden i bostadsföreningen för Källgatan ang. 
möjlighet att hyra utrymme. 
- Jan kontaktar Ishan och beställer städning av lokalen. 
- Stefan ska hålla genomgång av server. 

5. Skrivelser - Inga skrivelser att rapportera 

6. Ekonomi  - Rasmus redovisade balans- och resultatrapport för fjolåret. 
Överskottet blev c:a 10000 kr. 

7. Allsvenskan -  Förstalaget leder fortfarande div. I. I div. V har våra två 
ungdomslag lyckats över förväntan. 
- Vi har lyckats fylla alla våra lag med spelare även om det ibland 
varit svårt. Tomas Eklund ny, har anmält intresse för att spela 
allsvenskan. 

8. Schackfyran semifinal 11/2 - 11 lag ställer upp , 90 poäng krävs för att gå till final. 
- Jan huvudansvarig. Lars S hjälper till med utkörningen fredag 
em.samt att återställa efter tävlingen 
- Lars N och Marianne står i kiosken.  Rasmus i sekretariatet. 
- Jan ansvarar för att erforderligt antal domare finns och att dessa har 
utmärkande tröjor. 
- Jan köper in pennor (blyerts+tusch olika färger) till tävlingen och 
ser till att grendosa, pappersskärare och papper kommer med till 
tävlingen. 

9. Torsdagsträningarna - Program för närmaste torsdagar: 
2/2 Blixt (Anders E) 
9/2 Frågesportschack (Jan ) 
16/2 Årsmöte 
23/2 Simultan (Johan Norberg) 
2/3 Sportlov – ingen aktivitet 
9/3 Blixt 

10. Årsmöte 16/2 - Urban presenterade en prel. agenda som godkändes. Urban 
distribuerar. 
- Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter 
- Urban distribuerar inbetalningskort för medlemsavgift efter 
årsmötet och information om klubbens drogpolicy. 
- Valberedningen är klar med förslag till de flesta posterna. Bertil och 
Urban kontaktar kanditater till resterande poster. 



- Bertil fixar fikabröd till årsmötet 
- Urban tar fram ett förslag till smärre modifieringar av ersättningar 
vid tävlingar inför årsmötet. 
 

11. Övriga frågor - Erik Janses förslag om logi på hotell vid kval till kadettallsvenskan 
bifölls. Beslutet gäller för i år och för ett lag. 
- Förslaget om inköp av digitala klockor bordlades 
- Bertil låter göra två kopior av nyckel till klubblokalen 

12. Nästa möte  - Nästa möte blir 15/3 kl. 18:30 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


