
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2006-05-31  kl. 18.00 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

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

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande Jan öppnade mötet kl. 18.10. 

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 
- Jan kontaktar Ishan och bestämmer dag för städning av lokalen. 
- Stefan ska hålla genomgång av server. 
- Placering av kapital som ej behövs på kort sikt  Rasmus 

5. Skrivelser - Sommarläger Tylöbäck  Jan ringer till de som kan komma i fråga. 
- Schackets dag i september. Tas upp på nästa möte. 
- Tränarkurs september. 

6. Ekonomi  - Utgifterna kommer att öka väsentligt fr.o.m. hösten eftersom 1:a 
laget gått upp i elitserien. Startavgifter ( 15000 kr bara för elitserien) 
är redan betalda. Jan säkerställer att lagledaruppgifter skickas in. 
- Rasmus presenterar en budget för kommande ettårsperiod vid nästa 
möte . 
- Jan skickar in ansökan till SSF om aktivitetsbidrag. 

7. Allsvenskan - Nytt spelprogram för elitserien från SSF. Sammandraget i Umeå har 
utgått. Sammandrag i Malmö i stället.  
- Vi har tackat ja till att arrangera slutspelet i elitserien 20070316-18. 
Jan tar fram förslag på spellokal, hotell och bankettlokal. 3-4 
funktionärer från klubben kommer att behövas. 
- Det krävs digitala ur i elitserien. Rasmus beställer 10 st ur som är 
godkända av FIDE. 
- Jonas Eriksson Sollentuna kommer att spela för oss fr.o.m. i höst. Vi 
är mycket glada att kunna hälsa Jonas välkommen tillbaka till VSK 
där han ju sedan länge tränat och inspirerat våra elitjuniorer. 
- Inget svar från SSF på vår förfrågan om byte av serie för lag 3. Jan 
stöter på. 
-  Jan ser till att lagledaruppgift kommer in för samtliga våra lag i 
allsvenskan. 

8. Kommande tävlingar - Rasmus meddelade att han fått en förfrågan från SSF om vi kan 
arrangera Talangjakten 20070421. Mötet beslutade att vi åtar oss 
arrangementet. 

9. Träningarna - Alla träningar avslutade för terminen utom onsdagsträningen som 
har avslutning 7/6. 
Träningarna startar igen v.34 utom torsdagsträningen som börjar 7/9. 
- Urban meddelar ovanstående på hemsidan. 

10. Övriga frågor - Jan ser till att skriva övergångspapper för Tobias Fjellander. 

11. Nästa möte  - Nästa möte blir 30/8 kl. 18:30 



Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


