Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2007-11-21 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Bertil Norberg, 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.
- Stefan har börjat på ett jobb i Stockholm och flyttar dit. Han har
lovat att försöka göra i ordning klubbens nya dator under någon helg.

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- Inga skrivelser behandlades vid detta möte.

6. Ekonomi

-.Rasmus, som inte deltog i mötet, hade dragit ut en ekonomisk
redovisning för senaste period som diskuterades vid mötet. Inget
speciellt att notera. Jan hade gjort en uppskattning av våra förväntade
aktiviteter i år och kommit fram till att de kommer att minska något
jämfört med i fjol eftersom vi har färre schackfyror (vägs inte upp av
den nystartade filialen i Bäckby). Det innebär att vi kommer att få
något mindre i aktivitetsstöd under nästa år än under innevarande år.

7. Allsvenskan/Mälardalsserien

- Jan rapporterade att KH Alliansen 2 dragit sig ur Mälardalsserien
varför ett av våra lag fick frirond senast. Det innebar att några som
brukar spela inte fick plats denna gång. Inga lokalproblem inför nästa
omgång 9/12.

8. Övriga tävlingar

- Bertil rapporterade att han engagerat några klubbmedlemmar som
domare i schackfyrans kommuntävling 24/11. Svårt att få in
anmälningslistor i tid, i övrigt inga problem. Något fler deltagare än i
fjol förutses.
- Rasmus ansvarar för Blixt&Dunder 8/12. Urban påminner.
- Jan har köpt sakpriser till KM som har prisutdelning 6/12.
I grupp D får alla sakpriser, i övriga endast 1:an. I grupp A-C får de
främsta penningpriser.

9. Träningar

- Bestämdes att onsdagsträningarna fortsättningsvis bara körs direkt
efter varje elitserierond då förstalaget samlas för genomgång av
partier, samt vid speciella tillfällen t.ex. då Ralf har föreläsning.
Urban meddelar detta på hemsidan.
- Torsdag 13/12 är det frågesportschack och säsongavslutning med
lussebullar och kaffe. Urban informerar på hemsidan.

10. Övriga frågor

- Urban informerade om utvärdering av Chessite som han skickat in
till SSF för klubbens räkning. Sammanfattningsvis tycker vi att
Chessite har stor potential men vi anser att en del brister bör åtgärdas
innan det används för medlemsregistrering till SSF.
- Mötet avslog Stefans förslag att använda kapprummet till
serverrum.
- Brandtillsynsprotokoll genomgicks.
. Spisen kopplas ur elektriskt om material ska ligga ovanpå spisen.
. Utrymningsvägar ska märkas upp. Urban kontaktar
brandskyddsmyndigheten för detaljupplysningar.
- Jan har köpt en brandvarnare som Lars monterar upp.
- Elanslutningar ses över.
- Vi har möjlighet att ta ut ytterligare schackmaterial från U-Schack
inom bidragsramen, men inget behov just nu.

11. Nästa möte

- Nästa möte onsdag 19/12 2007 kl. 18:30.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

