Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2007-10-25 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Bertil Norberg, André Nilsson (delvis)

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.
- Vi avböjde erbjudandet från Skiljeboskolan om
schackinformation/provspel v.40 pga resursbrist.
Restpunkter:
- Stefan tid för möte datorgrupp.
- Rasmus kontaktar Stadsbiblioteket ang. krav för simultanen

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- Urban skriver en ansökan till SSF om Talangjakten 2009.
- Vi planerar inte att skicka någon på tränarkurs 24-25/11 eftersom
det sammanfaller med andra aktiviteter.
- Samarbete med lokala bridgeklubbar inte aktuellt för tillfället.

6. Ekonomi

-.Rasmus presenterade en ekonomisk rapport. Inget onormalt att
rapportera.

7. Allsvenskan/Mälardalsserien

- André rapporterade från elitseriesammandraget i Göteborg.
Utgifterna hölls nere genom god planering och sportsligt gick det
ungefär enligt förhandskalkyl med en seger och två förluster.
- Andralaget har hemmamatch 28/10 mot SS Allians.
- Mälardalsserien spelas i två grupper , vårt 4:e och 6:e lag spelar i
ena gruppen som består av 8 lag. Lagen möts i första omgången 28/10
kl. 11.00.
Vårt 5:e lag spelar i den andra gruppen som består av 6 lag.
Femtelaget har en del ganska långa resor.

8. Övriga tävlingar

- Bertil ansvarar för S4:an kommuntävling 24/11. Brukar vara c:a
120 spelare.
Bertil ordnar med domare.

9. Träningar

- André rapporterade från den nystartade filialen på Hällbyskolan
torsdagar 18.30. Glädjande bra anslutning och utmärkt stöd från
skolan. Pga renovering av skolan blir det flytt till Bäckbyskolan.
Klubbmedlemmar och föräldrar har ställt upp bra och hjälpt André
under träningarna.
- Jan rapporterade att c:a hälften av eleverna på Trollbackskolan
deltar i schackfyranträningen där. Lite sämre anslutning på
Hällbyskolan men OK även där.
- Onsdagsträningarna har tidvis varit glest besökta. Det krävs nog att
någon ringer runt och påminner innan träningen för att öka antalet
deltagare.

10. Övriga frågor

- Urban informerade om SSF:s försök som vi deltar i där Chessite
används som hemsida och för medlemsregistrering. Urban skickar ut
information till samtliga medlemmar och kallar berörda till ett
utvärderingsmöte onsdag 14/11 kl. 19.30.
- Lars N hjälper Jan vid Aktiv Fritid.

11. Nästa möte

- Nästa möte blir 21/11 2007 kl. 18:30.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

