Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

2009-02-12 kl. 20.15
Schacklokalen Källgatan

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

Protokoll
1. Mötets öppnande

André öppnade mötet kl. 20.15

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande André , sekreterare Urban.

4. Föregående mötesprotokoll – genomgång
och godkännande

Föregående protokoll godkändes.
Restpunkter:
- Montering takarmatur senast 18/3 Rasmus

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- Inbjudan till allsvenskt slutspel i Täby 1315/3 finns på Förbundsnytt

6. Ekonomi

- Resultatet för 2008 bättre än väntat.
- Grov budget görs för 2009. André räknar på
förväntat resultat av Mats Sjödins ev.
anställning. En uppskattning av hur bidragen
förändras gentemot fjolåret behöver också
göras.
- Urban skickar ut meddelande om att
medlemsavgifter ska betalas till de som finns i
e-postregistret. Respektive tränare ansvarar
för att ta in pengar från ungdomar som ej
finns i e-postregistret.

7. Allsvenskan/Mälardalsserien

- Förstalaget har bortamatch mot Kamraterna
Gbg 28/2. Laget åker ned med bil(ar) kvällen
innan och bor på hotell.
Andralaget har seriefinal hemma mot
Kungstornet 1/3 Patrick Kimari ordnar med
fikat..
Tredjelaget möter Heby borta 1/3.
Inget spel i Mälardalsserien denna omgång.

8. Tävlingar

- 14/2 Schackfyran semi. Christina J ansvar.
Max 60 deltagare. Rasmus M tar hand om
sekretariatet.
- André kollar på logimöjligheter vid SM i
Kungsör i sommar.
- Talangjakten i Kista 28/3. André påminner
ungdomar som kan vara aktuella för
tävlingen.

9. Träningar

- Urban påminner per e-post om
sportlovslägret 20-22/2.

10. Ev. anställning av Mats Sjödin

- André har nytt möte med AF i slutet av
månaden. Allt bör vara klart med AF så att
beslut kan tas vid nästa styrelsemöte. AF kan
endast binda upp sig för att ge bidrag ett år i
taget.
Mats är själv positiv till anställning och står i
bostadskö i Västerås.

11. Värmekostnad och ”snickarboa”

- Sen sist har det konstaterats att vi även
betalar elströmmen för Snickarboa och Brf har
mätt på våra element och funnit att två st har
dålig kapacitet och ska åtgärdas på Brf:s
bekostnad. André och Robert Granath
företräder klubben vid förhandlingarna i
hyresnämnden 17/2.

12. Övriga frågor

- .Ny multifunktionsskrivare med
kopieringsfunktion skaffas snarast. Urban
hämtar broschyrer på några skrivare.
- Var och en kommer med ett
marknadsföringsförslag till nästa styrelsemöte
i enlighet med årsmötets intention.
- Protokoll med logga bör beställas. Bertil
försöker hitta originalloggan och skickar den
till André som tar fram förlaga för tryckeriet.
- André har köpt in Learning Chess som
träningsmaterial. Han skriver räkning till
klubben för detta.

13. Nästa möte

- Onsdag 18/3 kl. 18.30

Ytterligare information

