
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2007-02-15  kl. 18.00 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Lars Svahn, Bertil Norberg; Stefan Hildingstam 
(delvis), Karl Magnusson (delvis), Henrik Andersson (delvis), Christina Jonsson (delvis) 

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande Jan öppnade mötet kl. 18.00. 

2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 

3. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande Jan, sekreterare Urban. 

4. Funktionärer till Schackfyran Henrik Andersson informerade om behovet av funktionärer till 
länsfinalen 21/4 och riksfinalen 6/5. För riksfinalen behövs c:a 60 
funktionärer. Klubben får ersättning av SSF för funktionärer där. 
Henrik vädjade om hjälp att ”skaka fram” funktionärer, t.ex. 
högstadieungdomar och pensionärer. 
Henrik informerar även på årsmötet 22/2. 

5. Rankingberäkning mot enbart ELO-
rankad spelare 

Styrelsen beslöt att stå fast vid nuvarande system med ELO+50 mot 
enbart ELO-rankade spelare. Anm: Vi tillämpar passivitetsavdrag 
även om det inte alltid skett i praktiken. 

6. Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes. 
- Restpunkt: Dörrlås toalett Lars S 
 

7. Skrivelser - Skollag SM 12-13/5 i Eskilstuna. Bertil pratar med Niklas Norberg 
om ev. gymnasielag 
- Talangjakten 21/4 i Mölnlycke har en ny klass för årskurs 4 och 5. 
Urban informerar tänkbara deltagare. 
- Schack-SM 2008 gick till Växjö.  
- Verksamhetsredovisning enl. mall på SSF:s hemsida ska skickas in 
tillsammans med medlemsreg. Jan 

8. Ekonomi  -.Några eftersläntare har kommit in med räkningar för 2006. Vårt 
totala underskott för 2006 kommer att närma sig 50 kkr 

9. Allsvenskan - Många kommer sent till allsvenska matcher utan att meddela i 
förväg. Vi bör fortsättningsvis ange att man ska vara på plats ½h före 
matchstart. 
- Det förekommer för ofta att spelare som lovat spela inte alls dyker 
upp utan att ha meddelat något. 



 

10. Övriga tävlingar - S4:an semi (17/2)  Christina Jonsson ansvarig. Funktionärsläget mm 
gicks igenom. 
 

11. Årsmöte 22/2 - Valberedningen rapporterade att man hittat kandidater till alla poster 
utom ordförande. Jan åtog sig att ställa upp för omval som ordförande 
men flaggade för att han inte kommer att ta några schackfyror till 
hösten och inte heller vara lagledare för allsvenskan. 
-.Rasmus tar upp som övrig fråga på årsmötet att 
ersättningsbestämmelser vid tävlingar kompletteras med en passus att 
räkning för tävling som avslutas före jul ska skickas in under samma 
år. 
- Urban gör i ordning ”lotter” till schackspelet. 
- Bertil köper fikabröd. 

12. Träningar - Träningsprogrammet för resterande torsdagar gicks igenom. Stefan 
ansvarar för planering och bemanning av ”Vårtimmen” 

13. Övriga frågor - Stefan testar att skriva ut inbetalningskort. 

14. Nästa möte  - Nästa möte blir 14/3 2007 kl. 18:30 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


