
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

Tid: 2007-09-12  kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen Källgatan 

 
 

 

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Stefan Hildingstam, Bertil Norberg, Karl 
Magnusson, Lars Svahn 

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. 
Restpunkter: 
- Stefan anmäler sig till SSF:s Informationskommités maillista för 
livesändning. 
- Jan anmäler tre lag från VSK till Mälardalsserien 
- Stefan föreslår datum för datorgruppens möte. 
 
 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) - Folkspel kommer under hösten 2008 att lansera ett nytt lotteri. För 
att stimulera intresset delar Folkspel ut 17 stipendier på 25.000-
50.000 kronor till föreningar, ledare, eldsjälar, projekt mm 
- Allsvenska lottningen är komplett 

6. Ekonomi  -.Rasmus presenterade aktuella siffror som under innevarande period 
visar -12 tkr vilket är enligt prognos. 

7. Allsvenskan/Mälardalsserien - För lagandans skull försöker vi skapa allsvenska lag vars ordinarie 
spelare i möjligaste mån består av såna som kan delta ofta. Urban 
visade ett utkast. Jan bestämmer lagsammansättningen i samråd med 
lagledarna. 
- Jan anmäler tre lag från VSK till Mälardalsserien. 
- Jan kontaktar Adam Schneltzer och Per Magnusson för att höra om 
dom är intresserade av att delta i allsvenskan och övrig 
klubbverksamhet. 

8. Övriga tävlingar - Jan informerar om Virsbodraget 7/10 vid träningarna. 
- Urban tar emot anmälningar till Skol-SM 12-14/10. 
- Urban ansvarar för Arosträffen 20/10 

9. Träningar Torsdagsträningar:  
20/9 Simultan Anders E. ( Lars S ansvarar ) 
27/9  Frågesportschack (Jan ansvarar) 
4/10 Blixt ( Lars S ansvarar ) 
11/10-6/12 KM ( Urban ansvarar ) 
 
- André Nilsson startar filial på Hällbyskolan torsdagar 18.30. De 
som är intresserade att hjälpa till som tränare kontaktar André.  
- Jan har schackfyrangrupper på Trollbackskolan och Hazim försöker 
starta på Hällbyskolan. 



10. Övriga frågor - Urban har låtit kopiera nycklar till lokalen. 8 st har delats ut till 
personer enligt lista mot namnunderskrift. Resterande 2 nycklar 
förvaras av Jan i kassaskåp. 
- Rasmus kontaktar Stadsbiblioteket angående ekonomiska krav för 
simultanen 8/9. 
- Jan informerade att Skiljeboskolan vill att vi informerar eleverna på 
högstadiet om schack under v.40. Jan håller i fortsatta kontakter med 
skolan. 
- Beslöts att vi inte har något arrangemang under kulturnatten 22/9 
som sammanfaller med Hallsta Open. 

11. Nästa möte  - Nästa möte blir 24/10 2007 kl. 18:30. 

Namnteckningar 

Sekreterare:     Justeringsman:  
 
 


