Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

2008-05-28 kl. 18.00
Schacklokalen Källgatan

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

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan

Jan öppnade mötet kl. 18.00.

2. Godkännande av dagordning

Jan

Dagordningen godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Jan

Mötesordförande Jan , sekreterare Urban.

4. Föregående mötesprotokoll – genomgång
och godkännande

Jan

Föregående protokoll godkändes.
Restpunkter:
- Karl M ej klar med att iordningställa
datorn.
- Lars S. Ser till att brandskyltar sätts upp.

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

Jan

- Inget att behandla

6. Ekonomi

Rasmus

- Rasmus presenterade periodrapporter.
Bidrag från SSF lägre än för motsvarande
period i fjol.
Jan undersöker om något missats.
I övrigt ungefär som förväntat.
- Rasmus skickar faktura till Vallbyskolan
500 kr för Vallby skolschack.
Några har fortfarande inte betalt
medlemsavgifter. Jan och Rasmus stämmer
av sina resp. register pga avvikelser.

7. Allsvenskan/Mälardalsserien

Preliminär gruppindelning har kommit.
Skapliga lottningar med hänsyn till resor.

8. Tävlingar

- Kalle Västman spelas 7/6
- Några VSK:are anmälda till SM i Växjö
- Urban informerade om planeringsläget för
Skol-SM i Sura i höst och domarkurser.
Funktionärer sökes.

9. Träningar

- Måndagsgruppen startar igen 25/8
- Tisadagsgruppen 26/8. (Oklart om Erik
Norberg kan kvarstå som tränare)
Urban informerar på hemsidan.

10. Övriga frågor

- Mötet beslöt att vi inte installerar elvärme
utan behåller centraluppvärmningen. André
och Urban tar ny kontakt med Brf om
värmekostnaderna.
- Lars N kontaktar Bertil Josefsson (advokat)
och hör om han är intresserad av att hjälpa oss
med de juridiska aspekterna på äganderätten
till ”snickarboa”.
- André beställer 100 st restauranghäften.
- Rasmus och André närvar på U-Schacks
kongress 9/6
-Urban föreslår till Gert Åkerman VASK att
VASK kan delta med spelare vid vårt KM i

höst.
- André försöker starta två st schackfyror på
Råby i höst. Lars N medhjälpare, André kollar
även med Hans Spove.
- Urban och André kollar om
Hässlögymnasiet är lämpligt för Skol-SM
2009.
- Urban kollar med Roger Andersson om
Sura kan vara ett alternativ.

11. Nästa möte
Ytterligare information

Onsdagen den 20 aug kl. 18:00 (OBS tiden !).
Vi börjar med att rensa lokalen på outnyttjat
material.

