
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2007-01-17  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

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

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. 
- Spegel+hållare fixade toalett.  
  Lars S kontaktar en bekant ang. dörrlås eftersom vi gett upp på att 
vänta på den hantverkare som vidtalats.  
- Jan skickar in spelarregister till SSF före 31/1 
 

5. Skrivelser - Ansökningar till SSF:s ungdomsledarstipendium ska vara inne 
senast 31/3.  Urban fick i uppdrag att skicka in en ansökan om stip. 
för Rasmus Janse 
 

6. Ekonomi  - Fjolårets förlust hamnade på c:a 40000 kr vilket var förutsett. På sikt 
måste vi få balans i ekonomin. Jan gör en budget för 2007 till 
årsmötet. 

7. Allsvenskan - Nästa omgång 21/1 har vi hela 6 bortamatcher och endast en 
hemmamatch (5:e laget). Några tappade spelare och några återbud 
gör att det blir en tuff omgång. 
Andreas Backman som studerar i Halmstad har skrivit på för 
Halmstad SS 



 

8. Övriga tävlingar - Västeråsdraget 20/1 (Erik J).  Funktionärer finns. TV4 lokal_TV har 
visat intresse för tävlingen. 
- S4:an semi (17/2)  Christina Jonsson ansvarig. Jan speaker mm. 
 

9. Årsmöte 22/2 - Urban kompletterar agendaförslag och distribuerar till de som har 
e-post. Jan ansvarar för att de som inte har e-post och Schackfyror  
informeras. 
- Valberedningen rapporterade om sitt arbete hittills. 
- Rasmus delger revisorerna  ekonomisk redogörelse för granskning. 

10. Träningar - Stefan ska uppdatera sitt förslag till torsdagsprogram. Blixtkvällar 
förutom 24/1 utgår eftersom intresse saknas. Veteran-KM ska finnas 
med på programmet. 

11. Övriga frågor - Rankingberäkning när man möter enbart ELO-reg. spelare 
diskuterades mot bakgrund av brev från rankingbokföraren Ingvar 
Larsson.  Jan kontaktar Ingvar för att få mer detaljer och beslut tas 
vid nästa möte. 

12. Nästa möte  - Nästa möte blir 15/2 2007 kl. 18:30 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


