Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2006-10-04 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

Dagordningen godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Jan, sekreterare Urban.

4. Kapitalplacering

Joakim Kärrman ACTA informerade om deras fonder huvudsakligen
fastighetsportföljer. Frågan om kapitalplacering bordlades till nästa
möte. Alternativ efterlystes.

5. Föregående mötesprotokoll

Lars S tar över ansvaret från Jan för att kontakta Ishan och bestämma
tidpunkt för boning av golv.
Vi släpper idén om att ordna schack på näringsställe.
Restpunkter:
- Upprustning av toalett:
Dörrlås + lister + tröskel Lars N
Spackling/målning av väggar Lars N, Lars S
Armatur behöver bytas efter att övriga åtgärder gjorda.
- Jan skickar uppgifter om elitseriesammandrag till Urban.

6. Skrivelser

- Jan informerade kort om en skrivelse från bostadsrättsföreningen.

7. Ekonomi

- Vi beräknar gå c:a 40000 kr back i år huvudsakligen beroende på
ökade kostnader pga avancemang till elitserien.

8. Allsvenskan

- Vi står fast vid beslutet att ha 4 lag i allsvenska seriesystemet, men
ökar på till 3 lag i Mälardalsserien pga tillkommande spelare.
- Vi fördelar spelare i lagen i möjligaste mån strikt efter ranking.
- Ingen inbjudan har kommit till Mälardalsserien. Jan anmäler lag när
inbjudan kommer.

9. Övriga tävlingar

- SSF har tagit tillbaka erbjudandet att vi ska arrangera Talangjakten.
- Vårdraget spelas antingen 24/3 eller 21/4. Rasmus kollar upp om
han kan ställa upp 24/3.
- Jan fixar priser till KM:s avslutning 23/11.
Schema för våra tävlingar:
- Arosträffen 7/10 (Lars).
- S4:an Kommun 25/11 (Bertil).
- Blixt&Dunder 9/12 (Rasmus)
- Västeråsdraget 20/1 (Erik J)
- S4:an semi (17/2) (Jan vill slippa ansvaret. Urban söker annan)
- Vårdraget 24/3 alt. 21/4 (Urban)

10. Tränarseminarium

- Stefan utvecklade sina idéer om tränarseminarium. Bör kunna
genomföras till våren. Syftet är att få fler inom klubben som kan vara
tränare.

11. Inköp av begagnad dator och skärm

- Mötet biföll förslaget till inköp. Stefan/Rasmus installerar
basprogram.
- Hub eller switch för nätverk bör också köpas in.

12. Övriga frågor

- Karl har ett vindsförråd där klubben kan förvara material. Vi bör
tömma lokalen på allt material som inte behöver vara tillgängligt.
- Leanders antikvariat har utförsäljning och har lagt undan
schackböcker. Karl undersöker om det är något av intresse för oss.

13. Nästa möte

- Nästa möte blir 8/11 kl. 18:30

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

