Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2007-12-19 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

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

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 göre i ordning ny dator.
- Urban köper in skyltar ”Nödutgång”.

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- Inga nya skrivelser att behandla.

6. Ekonomi

-.Rasmus rapporterade om ekonomin. Hittills c:a -20 kkr i år och
ytterligare c:a 20 kkr i utgifter beräknas komma in på året. Stämmer
bra med vad som budgeterats för året. För nästa år förväntas ännu
sämre resultat pga minskat antal aktiviteter under 2007 och därmed
minskat aktivitetsstöd för 2008. Vi räknar dock med att kunna öka
aktiviteterna under 2008.
- Efter nästa räntehöjning bör vi placera om en del kapital till
obligationer (Rasmus)

7. Allsvenskan/Mälardalsserien

- Hemmamatch mot Solna i elitserien 12/1.
- Tre st hemmamatcher 13/1. Klubblokalen räcker till.

8. Övriga tävlingar

- Ny GP-tävling, Kungsdraget i Kungsör, 5/1.
- Västeråsdraget 19/1. Erik Janse ansvarar. (Rasmus kan troligen
inte delta som funktionär). André försöker få med ett antal spelare
från Bäckbyfilialen. Lars och Jan ställer upp som funktionärer.
- Schackfyran semifinal 9/2. Christina Jonsson ansvarar.

9. Träningar

- Måndagsträningarna startar 14/1
- Tisdagsträningarna startar 15/1
- Torsdagsträningarna 17/1 (se separat program)
Urban informerar på hemsidan.

10. Årsmöte

- Årsmöte hålls 14/2 kl. 18.30 i klubblokalen.
- Urban skickar inbjudan. Smärre stadgeändring föreslås (U-Schack
ersätter MSF som distriktsförbund).
- Styrelsen föreslår årsmötet att höja medlemsavgiften
för seniorer från 200 till 300 kr pga avgiftshöjning från SSF/USchack samt att höja avgiften för ungdomar upp till 12 år till 50
kr/termin. Avgiften för schackfyror föreslås bli 20 kr/kalenderår.
Stödjande medlemmar föreslås betala 1000 kr/år.
- Bertil och Urban (valberedare) tar fram förslag på funktionärer.
- Rasmus fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med ett
förslag till revidering av ersättningsbestämmelserna vid tävling.
- Jan tar fram verksamhetsberättelse och Rasmus en ekonomisk
redovisning som han delger revisorerna före årsmötet.

11. Övriga frågor

- Städdag 9/1. Urban kallar.
- U-Schack kommer att föreslå att en speciell klubb bildas enbart för
schackfyror. Ett par introduktionsmöten hålls för varje fyra med
syftet att få klassen att träna schack och delta i
schackfyrantävlingarna. Klubbarna får bidrag från U-Schack för att
hålla introduktionsmöten.
Styrelsen ställde sig positiv till de föreslagna förändringarna.

12. Nästa möte

- Nästa möte onsdag 23/1 2008 kl. 18:30.

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

