
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

2009-03-18  kl. 18.30 
Schacklokalen Källgatan         

 

Närvarande: André Nilsson, Urban Lundbäck,  Lars Nilsson, Lars Svahn 

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande  André öppnade mötet kl. 18.30 

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. Lars N kontaktar 
elektriker (Widell)  om detta + förslag på hur 
belysningen kan göras mindre skarp 
- André har pratat med Kungsör om logi vid 
SM. Grupplogi finns , men Kjell Adolfsson 
ska återkomma om möjlighet att hyra 
lägenhet. 
- Bertil N hade inte VSK-loggan i original. Vi 
avvaktar med att trycka upp nya protokoll 
eftersom vi har c:a 1000 st neutrala kvar. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)  - André kollar med Rasmus J om denne är 
intresserad av att delta i SSF:s schackresa till 
Pardubice i sommar. 
- André jobbar på att få ihop minst ett lag till 
kadettallsvenskan. 

6. Ekonomi    - Ingen ekonomisk rapport eller budget fanns 
till mötet. 

7. Allsvenskan/Mälardalsserien  - En mycket bra säsong i elitserien för 1:a 
laget som var bara 1 poäng ifrån medaljplats.  
Trots fler poäng denna säsong än förra så blev 
det en sämre placering (5:a ) än förra året ! 
- Lars S fixar förtäring till allsvenskan 
hemma 28/3. 
 

8. Tävlingar  - Talangjakten i Kista 28/3. 9 st anmälda från 
VSK. 
- Fyrmästaren Virsbo sön. 29/3. André 
påminner vid träningar. 
- Jub.turn. Eskilstuna 4-5/4.  

9. Träningar  - Urban skickar ut information om träning 
med Ralf 25/3 och simultan Ralf 26/3.. 
- Snabbschack KM 2/4 och 16/4. Urban 
kontaktar tävlingskommitén och ber någon 
därifrån hålla i tävlingen. 

 



 

10. Ev. anställning av Mats Sjödin  - André har nytt möte med AF på fredag. 
Eftersom AF kräver kontrakt för att kunna ge 
lönebidrag bestämde mötet att vi skriver ett 
kontrakt med Mats om provanställning under 
6 mån. Efter att AF godkänt lönebidrag 
tillsvidareanställer vi Mats på halvtid om vi 
kommer överens om villkoren. 

11. Värmekostnad och ”snickarboa”  - André deltog vid Brf:s årsmöte 15/3. Brf:s 
jurist kommer att svara på våra krav som 
framförts till Brf av vårt juridiska ombud 
Johan Furhoff. När vi fått svar från Brf så  tar 
vi ställning till om vi ska ansöka om 
rättsskydd och gå vidare till tingsrätten.  
- André tog på Brf:s årsmöte upp frågan om 
att regla upp ytterdörren vid allsvenska 
matcher. Ej entydigt svar från mötet, men vi 
köper in en liten nyckel som behövs för att 
regla upp dörren. 

12. Marknadsföringsförslag  - Lars S föreslog att det skulle finnas en liten 
informationsskrift om klubben att dela ut. 
Urban kollar med Bertil N vad som gjorts 
tidigare för ’Aktiv fritid’. Vi beslöt att ta fram 
både ett A4-blad och en liten ’folder’. 
- Andra förslag var t.ex. att samarbeta med 
något näringsställe så att besökarna kan spela 
schack och få information om klubben + att 
besöka någon östeuropeisk förening och 
informera om vår verksamhet. 

13. Övriga frågor   - .André pratar med Rasmus M om 
utbetalning av ersättningar i tid. 
Rasmus tar fram en mall för reserersättning. 
Urban skickar den som togs fram för Skol-
SM till Rasmus. 
 

14. Nästa möte   - Onsdag 22/4 kl. 18.30 

Ytterligare information 

 

 


