Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2006-04-19 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Lars Svahn, Urban Lundbäck, Bertil Norberg, Johan Nordebrink (delvis)

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

Restpunkter:
- Upprustning av toalett:
Dörrlås Lars N
Spackling/målning av väggar Lars N, Lars S
Målning av dörr. Urban
- Jan kontaktar Ishan och beställer städning av lokalen.
- Stefan ska hålla genomgång av server.
- Lista över ej betalda medlemsavg. till Urban (Rasmus, Jan)

5. Skrivelser

- Jan informerade om diverse tävlingar. Inbjudningar sätts upp på
anslagstavlan.

6. Ekonomi

- Fortsatt god. Aktieindexobligation har löpt ut. Rasmus kontaktar
bank ang. omplacering av kapital.

7. Allsvenskan

- Startavgift i elitserien höjd till 15000 kr. Långa resor t.ex. till
sammandrag i Umeå. Försämrade resebidrag men SSF betalar logi
vid sammandrag. Sammantaget får vi betydande kostnadsökningar.
- Johan Nordebrink kvarstår som lagledare för 1:a laget men Johan
kommer för det mesta att spela i andra laget och blir lagledare även
för det.
- Johan skickar in lagledaruppgift till SSF för båda lagen.
- Klubblokalen duger inte för elitseriespel. Johan undersöker om
biblioteket är tillgängligt och om kommunen kan tänkas avstå från
hyra.
- SSF har skrivit att slutspel för elitserien spelas i Västerås. Ingen i
styrelsen hade dock godkänt detta. Styrelsen uppdrog åt Jan att
kontakta SSF och säga att vi inte kan åta oss att arrangera slutspelet,
men att SSF givetvis är välkomna att ordna ett slutspel här i egen
regi.
- Det kommer att krävas digitala ur i elitserien. Beslut om ev.
införskaffande tas vid nästa möte 31/5.
-

8. Kommande U-Schacktävlingar

- Vårdraget 22/4. Klart med funktionärer etc.
- Flygschack 29/4. Urban sätter upp anslag på tavlan.

9. Övriga tävlingar

- SM . Inget speciellt arrangemang genom klubben.
Det finns några rum i lägenhetshotell c:a 900 m från spellokalen
tillgängliga för andra SM-veckan. Ev. intresserade måste höra av sig
till Urban före 30/4.
- Gästrikland Open spelas Kristi Himmelsfärdshelgen. Urban kan
hjälpa till med grupplogi för ungdomar.

10. Torsdagsträningarna

- Program för torsdagar efter veteran-KM:
11/5 Blixt
18/5 Ingen verksamhet

25/5 Helg – Ingen verksamhet
1/6 Avslutning och Blixt-KM

11. Övriga frågor

- Klagomål från boende om bus i trappuppgången av ungdomar före
tisdagsträning i avvaktan på att dörren öppnas av ansvarig. Jan talar
med ungdomarna och träningsstart flyttas från 18.00 till 18.15 från
och med höstsäsongen så att ansvariga kan komma och öppna 15 min.
före träningsstart.

12. Nästa möte

- Nästa möte blir 31/5 kl. 18:00 ( OBS tiden ! )

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

