
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2007-05-23  kl. 18.00 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Lars Svahn, Karl Magnusson, André Nilsson 

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. Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes. 
- Inga restpunkter noterades. 
 

5. Skrivelser - U-Schack Västmanland har tilldelats Skol-SM 2008 som troligen 
kommer att spelas i Surahammar. Funktionärer behövs från länets 
klubbar. 
- SSF:s verksamhetsberättelse 2006 och handlingar inför kongressen 
2007 finns på SSF:s hemsida. Valberedningen förordar Ari Ziegler 
som ny ordf.  
- Geografiska lottningen för allsvenskan är klar och finns på SSF: 
hemsida. Ändringar är sannolika.   

6. Ekonomi  -.Inget anmärkningsvärt beträffande utgifter/inkomster att rapportera. 
- Resterande bidrag från kommunen har kommit in efter att Jan 
kompletterat ansökan med våra stadgar. Poängterades att till årsmötet 
föreslå ett par formella ändringar till stadgarna som att U-Schack 
ersatt MSF som överordnat organ. (Jan) 
- Diskuterades hur vi kan dra in mer pengar.  André föreslog att en 
filial öppnas i t.ex. Bäckby för att öka medlemsunderlaget. André 
åtog sig att organisera uppstart av en sådan filial och hjälpa till som 
tränare. Urban skickar förslag till André på möjliga hjälptränare. 

7. Ersättningsregler i Allsvenskan - Mötet beslöt att GM som spelar för oss i elitserien får 250 kr mer i 
ersättning per parti än övriga. 

8. Allsvenskan - Jan skickar in namn på lagledare för 3:e laget. 

9. Övriga tävlingar - Urban informerade om Fyrklövern som är en ny lagtävling i U-
Schacks regi som startar i höst med deltagande lag från Västmanland, 
Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Beslut om ev. deltagande tas 
på styrelsemöte i höst. 
- U-schack vill tilldela Kungsör en GP-tävling och har därför ställt 
frågan till VSK om vi vill lämna tillbaka tävlingen Vårdraget till 
Kunsgör. Styrelsens beslut var att vi föredrar att U-Schack gör en ny 
tävling för Kungsör så att vi kan behålla Vårdraget. Urban meddelar 
U-Schack beslutet. 

10. Träningar - Måndags- och torsdagsträningarna har slutat för säsongen. Sista 
tisdagsträningen är 5/6.  
- Lars S och Urban föreslår gemensamt ett förslag till program för 
torsdagar i höst. 
- Måndags- och tisdagsträningarna återupptas när skolorna startar dvs 
veckan som börjar 20/8. 
- Urban meddelar om sommaruppehållen på hemsidan. 

11. Övriga frågor - Urban påminner om medlemsavgift 2007 för dem som har e-post 
och inte har betalt. Jan påminner övriga. 



- Städning av lokalen måndag 28/5 kl. 18:00 (Alla) 
- Frågan om användningen av ny dator ajournerades än en gång till 
nästa möte. 

12. Nästa möte  - Nästa möte blir 15/8 2007 kl. 18:30. 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


