Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

2009-01-14 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: André Nilsson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Lars Nilsson

Protokoll
1. Mötets öppnande

Urban öppnade mötet kl. 18.30.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Urban , sekreterare Urban.

4. Föregående mötesprotokoll – genomgång
och godkännande

Föregående protokoll godkändes.
Restpunkter:
- Montering takarmatur Rasmus
- Enkät superettan André
-- Första underlag för medlemsreg.till SSF
Urban
- Vi får troligen inte ihop något lag till
damallsvenskan

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- Vi är inte intresserade av att arrangera SSF:s
sommarläger i år.
- Jan har skickat in spelarregistrering
- Jan ordnar med ansökan om aktivitetsbidrag

6. Ekonomi

- Bokslutet ej klart ännu pga saknade data.
- Prognos: Lite bättre resultat 2008 än 2007

7. Allsvenskan/Mälardalsserien

- Rockaden Sthlm-VSK elitserien 17/1. Vi har
ordinarie lag.
- Allsvenskan 18/1. Leif Persson ordnar med
fikat.

8. Tävlingar

- 18/1 Västeråsdraget. Erik J ansvarar. Mer än
30 startande från VSK.
- 17/2 Schackfyran semi. Christina J ansvar.
Max 60 deltagare. Rasmus M tar hand om
sekretariatet.
- Vi avser att göra en satsning på SM i
Kungsör i sommar för juniorer med möjlighet
till övernattning.

9. Träningar

- Bra uppslutning på måndagsträningen (17 st)
och tisdagsgruppen((10 st).
- Ralf Åkesson har föredrag 21/1. Urban
skriver blänkare på hemsidan.

10. Ev. anställning av Mats Sjödin

- André har haft en första kontakt med
Arbetsförmedlingen i Västerås som är
beslutande myndighet ang. lönebidrag. André
sköter löpande kontakter med Mats. André
har nytt möte med AF efter vårt årsmöte.

11. Värmekostnad och ”snickarboa”

- Brf Källgården har inte svarat på frågan om
vilka av våra synpunkter som beaktats vid
beräkning av ny värmekostnad för oss, vilket
vi också meddelat hyresnämnden. Vår inlaga
till hyresnämnden har remitterats till Brf för
yttrande. Brf har dock inte inkommit med
remissvar inom stipulerad tid och därför fått
påminnelse från hyresnämnden.

12. Övriga frågor

- .Vi beslöt att lägga förslag till årsmötet på
ändrade medlemsavgifter för schackfyror och
yngre juniorer för att förenkla modellen.
Styrelsens förslag:
. Seniorer 300 kr/år oförändrat
- Alla juniorer inkl. schackfyror 100 kr/år som
dock kan betalas terminsvis dvs 50 kr/termin.
- Förslag till årsmötet att styrelsen får fria
händer att ta beslut ang. ev. anställning av
Mats Sjödin.

13. Nästa möte

- Kort styrelsemöte direkt efter årsmötet 12/2

Ytterligare information

