
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2007-04-18  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Lars Svahn, Karl Magnusson, Mats Sjödin U-
Schack 

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande Jan öppnade mötet kl. 18.45. 

2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 

3. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande Jan, sekreterare Urban. 

4. Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes. 
Kommentarer: 
- Dörrlås toalett fixas i morgon 19/4 
 

5. Skrivelser - Kadettallsvenskan kval  5-6 maj. Urban informerar Erik Janse 

6. Ekonomi  -.Rasmus meddelade att mycket lite hänt på inkomst-/utgiftsidan sen 
senaste mötet. Jan meddelade att bidraget från kommmunen beräknas 
bli c:a 2000 kr mer än budgeterat. 

7. Allsvenskan - Vi bestämde att ha tre lag i SSF:s seriesystem. Alla tre är 8-
mannalag och spelar i elit, div 1 resp. nya div. 3. Ännu inte klart från 
SSF om det blir superallsvenska eller en extra div.I serie. 

8. Övriga tävlingar - Länsfinalen S4:an 21/4: VSK har två lag med 
- Rasmus meddelade att Riksfinalen S4:an 6/5 kommer att ha c:a 
1300 deltagare ! Funktionärer behövs. 

9. Presentation av Mats Sjödin - Mats Sjödin är deltidsanställd av U-Schack för att primärt arbeta 
med att få igång S4:an verksamhet i länet på de platser där den 
slumrat in. Mats jobbar även deltid för Dalarnas Schackförbund. Mats 
gav idéer om S4:an träning, ökning av medlemsantal, sponsring mm. 
Primärt jobbar han utanför Västerås, men vi kan utnyttja hans tjänster 
vid behov. 

10. S4:an  i höst - Olika möjligheter att behålla S4:an verksamheten i höst 
diskuterades. 

11. Övriga frågor - Urban påminner om medlemsavgift 2007 för dem som har e-post 
och inte har betalt. Jan påminner övriga. 
- Städning av lokalen diskuterades. Lars fixar ny skursvabb och trasa  
till lokalen.  
- Urban kontaktar hyresgästföreningen om fler nycklar till lokalen 
samt möjlighet att ställa upp den nya ytterdörren. 
- Frågan om användningen av ny dator ajournerades till nästa möte. 

12. Nästa möte  - Nästa möte blir 23/5 2007 kl. 18:00. OBS tiden ! 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


