
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2007-08-15  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, 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. 
- Jan påminner om medlemsavgift 2007 för de som ej betalt. 
 

5. Skrivelser - Jan skickar in spelarregistreringar för Allsvenskan till SSF före 
18/9 
- Svenska Rikslotteriet ger schackklubbar möjlighet att tjäna pengar 
på att sälja lotter till det nya Rikslotteriet som har direktsänd dragning 
i TV4-gala. 
- Stefan anmäler sig till SSF:s Informationskommités maillista för 
livesändning. 
- Rasmus beställer ett ex. av Schackledarens Handbok. 
- Av SSF:s spelarövergångslista framgår att Roland Lundberg lämnar 
VSK för VASK och att Ralf Åkesson Södra SASS och Richard 
Sandberg Luleå SS gått över till VSK. Vi tackar Roland för tiden hos 
oss och hälsar Ralf och Richard hjärtligt välkomna. Ralf är den förste 
GM som spelat för klubben och vi ser fram mot ett mycket givande 
samarbete med Ralf som kommer att innebära en stimulans för 
klubben. 
- VSK har accepterat att utvärdera ett nytt webbaserat system för 
medlemsregistrering som SSF ska testa. 
- Stefan undersöker möjligheter att ordna med en offentlig simultan 
av någon klubbmedlem under Schackets Dag 8/9. 
- Urban skickar ut information om Skol-SM i Linköping 12-14/10 
och tar upp anmälningar. 
- Urban kollar med André att förstalaget är anmält till SSF. 
- Urban anmäler sig till maillista för ungdomsledare. 

6. Ekonomi  -.Vi kommer att gå med ett underskott innevarande år ungefär enligt 
prognosen vid årsmötet. 

7. Allsvenskan och Fyrklövern - Vi beslöt att inte delta med något lag i Fyrklövern. Urban meddelar. 
- Allsvenska lottningen är klar för div. I-III.  Tredjelaget har fått den 
relativt sämsta lottningen med bortamatcher mot Bjursås och 
Forshaga. Andralaget har hemmamatch mot det mest avlägsna laget - 
Allians från Skänninge. 
- André Nilsson är lagledare för 1:a laget. Urban kontaktar André 
och ber honom arrangera resor till allsvenska matcher för elitlaget 
och meddelar  förutsättningar. 
- Jan anmäler tre lag från VSK till Mälardalsserien. 
- Jan skickar in ratinglista till förbundet före 16/9. 

8. Övriga tävlingar - Urban skriver inbjudningar till våra U-Schack tävlingar och ordnar 
ansvariga för varje tävling. 
- Arosträffen 20/10. Urban ansvarig. Jan, Rasmus och Lars N 
ställer upp som funktionärer. 
- Urban ändrar prel. inbjudan till S4:an kommuntävling till att 



klasslistor ska vara inne senast 12 dar före tävling för att ge 
tillräckligt med tid för inscanning.  

9. Träningar - Måndagar är Jan E och Lars N ledare 
- Tisdagar Erik Norberg och Rasmus Janse ( Johan N flyttar till 
Malmö) 
- Onsdagar är Erik Norberg ansvarig för att låsa upp lokalen.  
- Urban visade ett par förslag till torsdagsprogram. Träningarna 
startar i september. Urban gör slutligt förslag enl. synpunkter från 
mötet. 
- André Nilsson har skickat mail till Hällbyskolan ang. att få starta 
schackgrupp där men ej fått svar ännu. 
- Urban kontaktar Trollbacksskolan och försöker få till S4:an grupp 
där som Jan och Lars N kan leda. 
- Urban kontaktar Hazim Grudic och kollar om han kan köra en 
schack4:a grupp. 

10. Övriga frågor - Rasmus rapporterade från U-Schacks och SSF:s kongresser. 
Junioravgiften (7-25år) till U-Schack kommer att höjas med 30 kr 
vilket innebär att vi bör föreslå årsmötet att vi gör en motsvarande 
höjning. 
- Stefan föreslår datum för datorgruppens möte. 
- Jonas Eriksson har lämnat ett antal schackböcker som kan ta mot en 
frivillig avgift till Jonas. 
- Klubben köper ett ex av Stefan Hildingstams nya kombinationsbok. 
Urban lägger ut information om boken på hemsidan. 
- U-Schack har inbjudit till en klubbträff 25/8 inför höstsäsongen. 
Urban anmäler sig själv och Jan till träffen. 
- U-Schack har inbjudit till en ungdomsledarträff 8/9 i Virsbo. Lars N 
är intresserad av att delta. 
- Svenska Othelloförbundet utnyttjar klubblokalen 18-19/8 för 
Västerås Open och Blixt SM i Othello. 
- Vi deltar vid Aktiv Fritid sportlovsveckan i nov. Jan ansvarig. 
- Stefan tog upp frågan om klubben skulle ordna en IM-tävling under 
våren. Mötet beslöt att inte göra detta. 

11. Nästa möte  - Nästa möte blir 12/9 2007 kl. 18:30. 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


