Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2006-08-31 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Karl Magnusson, Lars Nilsson, Lars Svahn, Stefan
Hildingstam

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet kl. 18.30.

2. Godkännande av dagordning

Agendan kompletterades med punkt 8 Schack-4:an planering.

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.
Diskussioner:
- Genomgång av server görs i början av nästa år. Stefan påpekade att
servern inte får stängas av.
- Placering av kapital som ej behövs på kort sikt Rasmus
Punkten kvarstår. Mötet beslutade att placeringen måste vara riskfri
men kapitalet kan vara bundet några år.

5. Skrivelser

- Skol-SM spelas i Svedala utanför Malmö 13-15/10. Urban
administrerar anmälningar.
- Schackets dag 9/9. Vi planerar inga aktiviteter.
- Tränarskolan steg 1-2 i Uppsala 15-16/9. Lars N anmäler sig till steg
1. Klubben betalar avgiften.

6. Ekonomi

- Rasmus presenterar en budget (inkomster och utgifter) för
kommande ettårsperiod vid nästa möte. Väsentligt ökade kostnader
pga avancemanget till elitserien vilka måste budgeteras.

7. Allsvenskan

- Jan har skickat in lagledaruppgifter och uppgifter om
spelarövergångar. Spelarregister ska vara SSF tillhanda senast 15/9
(Jan)
- Vi står fast vid beslutet att 4 lag i allsvenska seriesystemet. Ev. kan
vi öka på till 3 lag i Mälardalsserien pga tillkommande spelare.
- Elitserien:
Lokal mm är bokat till elitseriesammandraget i Västerås. Jan
ansvarar från vår sida.
Jan skickar uppgifter till Urban om sammandraget. Urban lägger ut
uppgifterna på hemsidan. Stefan informerar massmedia om elitserien.

8. Schackfyran planering

- Jan planerar att ha S4:or på Hökåsenskolan, Rönnbyskolan och
Trollbacksskolan. Jan tar själv kontakten med skolorna.
Ev. kan det även bli en lågstadiegrupp i Rönnby.
Föregående års schackfyror från respektive skola erbjuds att delta på
träningarna.
- Urban skickar infoblad om S4:an till Jan.

9. Kommande tävlingar

- Arosträffen prel. 7/10. Lars S ansvarar.
- S4:an kommuntävling prel. 25/11. Bertil N ansvarar.
- Blixt&Dunder prel. 9/12 Rasmus ansvarar.
- Urban bokar lokal för samtliga tävlingar och skriver inbjudan
förutom till Blixt&Dunder där Rasmus skriver inbjudan.
- Vi arrangerar Talangjakten 21/4 enl. beslut vid förra mötet.
Vårdraget måste därför flyttas gentemot tidigare år. Vi försöker
tidigarelägga Vårdraget. Urban hittar lämplig dag.
- Vi kan arrangera individuella Skol-DM om det blir aktuellt.
- KM startar 28/9. 7 ronder + 2 reservomgångar. Om man vill spela
om rating meddelas detta i förväg och tillämpas då bägge spelarna
valt att spela om rating. Grupp A+B spelar 20 drag på 1h samt 1h för
resten av partiet. Grupp C+D spelar 2x1h. Urban tar upp
anmälningar.
Jan skickar adress- och telefonuppgifter för nya spelare till Urban.

10. Träningarna

- Programmet för torsdagsträningarna under ht bestämdes. Urban
lägger ut programmet på hemsidan.
Stefan har ett teoripass om grundläggande slutspel 21/9.

11. Övriga frågor

- Karl och Stefan undersöker möjligheterna att ställa ut schackbräden
och klockor vid något näringsställe och informera om vår
verksamhet.
- Stefan tog upp frågan om vi ska ordna en IM-tävling. Inte aktuellt
för närvarande.
- Stefan tog även upp frågan om vi ska anställa någon för att ha t.ex.
S4:a verksamhet. Mötet beslöt att inte anställa någon för närvarande.
- Stefan la fram en idé om ett tränarseminarium. Behandlas på nästa
möte.
- Urban föreslog inköp av begagnad dator ( exkl. skärm 500 kr).
Tas upp på nästa möte. Stefan undersöker möjligheterna att skaffa
billig skärm.

12. Nästa möte

- Nästa möte blir 4/10 kl. 18:30

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

