Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2006-11-08 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Bertil Norberg, 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. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.
Restpunkter att åtgärda:
- Upprustning av toalett:
Dörrlås + lister + tröskel Lars N
Armatur behöver bytas efter att övriga åtgärder gjorda.

5. Skrivelser

- Inga skrivelser

6. Ekonomi

- Rasmus presenterade aktuell balans- och resultatrapport. Det ser ut
som att vi kan klara oss något bättre än tidigare prognos på -40000 kr
för året.

7. Allsvenskan

- Överlag bra resultat senaste omgången.
Nästa omgång (19/11) har vi så många hemmamatcher att vi flyttar
matchen VSK5-VSK7 till lördag 18/11.

8. Övriga tävlingar

- Vårdraget spelas 24/3.
Schema för våra kommande tävlingar:
- S4:an Kommun 25/11 (Bertil). Medhjälpare Urban.
Inför tävlingen beställer Bertil 500 diplom och 100 Monradkort av
varje färg från U-Schack ( Åke Lindén)
- Blixt&Dunder 9/12 (Rasmus) Medhjälpare Lars S
- Västeråsdraget 20/1 (Erik J)
- S4:an semi (17/2) (Jan vill slippa ansvaret. Urban söker ersättare)
- Vårdraget 24/3 (Urban). Medhjälpare Bertil.

9. Förrådsutrymme

- Vi använder Karls förrådsutrymme för sällan använt materiel.
Lämpligt att köra ut vid städning av lokalen.

10. Ny dator

- Stefan redogjorde för vad som installerats på den nya datorn.
* Linux operativsystem
* Skid schackprogram inkl. databas med 33000 partier och
komplett slutspelsdatabas.
* Crafty analysmotor
* Mozilla webläsare
Allt är freeware.

11. Placering av kapital

ACTA fastighetsfond fulltecknad. Mötet beslöt uppdra åt Rasmus
och Jan att placera kapital på ett sätt som ger garanterad avkastning.

12. Övriga frågor

- Jan visade ett vackert schackspel i marmor som klubben tacksamt
fått i gåva av biblioteket. Förslag att spelet lottas ut bland deltagarna
på årsmötet. Dessutom kan icke deltagande vid årsmötet köpa en lott
billigt. Vinnaren får behålla brädet hemma till nästa årsmöte.
- Lars S ansvarar för torsdagsträningar efter att KM tagit slut.
( Simultan 30/11, Blixt 7/12 och Blixt-KM inkl. avslutn. 14/12)

13. Nästa möte

- Nästa möte blir 6/12 kl. 18:30

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

