
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

2009-04-22  kl. 18.30 
Schacklokalen Källgatan         

 

Närvarande: André Nilsson, Urban Lundbäck,  Lars Nilsson, Bertil Norberg, Rasmus Myklebust (delvis) 

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 har kontaktat 
elektriker som tittat på trasig armatur och fått 
förslag på ändring av belysning. Offert på 
väg. 
- André har pratat med Kungsör om logi vid 
SM. Kjell Adolfsson har inte hörts av ang. 
möjlighet att hyra lägenhet. André följer upp. 
- Rasmus tar fram en mall för reserersättning. 
- André kontaktar Kim Nygren ang. 
reseräkningar till Gbg och Skara samt 
påminner Kim om medlemsavgiften. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)  - André informerar om SSF:s sommarläger. 

6. Ekonomi    - Ingen ekonomisk rapport fanns till mötet.  
Vi har fått bidraget från kommunen och det är 
ung. lika som i fjol. 
- Rasmus beställer bredbandstelefon. 
- Styrelsen beslöt att vi betalar startavgifter 
för ungdomar som var med i Eskilstunas 
jub.turn.  
- André framförde att ersättningsreglerna 
borde ses över. Någon insats för klubben 
borde behövas för att få t.ex. startavgift vid 
SM betald. 

7. Allsvenskan/Mälardalsserien  - Rasmus betalar anmälningsavgifter för tre 
allsvenska lag (Elit,div.I och div.III) 
 

8. Tävlingar  - Vid skollag SM deltar Hökåsenskolan med 
två lag och Önstaskolan med ett.  
- Vi siktar på två lag vid Kadettallsvenskans 
kval. André, Christer C och J-O V ansvarar. 
- Urban kollar med Jan E om frågor till 
frågesportschack 7/5. 

9. Träningar  - Måndag 1/6 och tisdag 2/6 sista träningarna 
för säsongen. 
- 16 deltagare (bra!) i Junior-KM som just nu 
körs under tisdagsträningarna. 

 



 

10. Anställning av Mats Sjödin  - Klubben och Mats är överens om villkoren 
och Mats har sagt upp sin bostad i Borlänge. 
- .Även muntligt klart med ersättning från AF, 
men en del  ”pappersexercis” kvarstår. Olika 
besked om det behövs F-skattesedel eller 
arbetsgivarreg.  André har ordnat F-
skattesedel och ser till så att facket (Unionen) 
skriver på att hängavtalet är OK. 
- André deltar på U-Schacks möte söndag 
26/4 för att diskutera delningen av Mats´ 
tid/kostnad mellan VSK och U-Schack. 
- Mats kommer att delta vid vårt nästa 
styrelsemöte. 

11. Värmekostnad och ”snickarboa”  - Johan Furhoff har skickat en skrivelse till 
Brf Källgårdens juridiska ombud och bl.a. 
begärt registerutdrag ur lägenhetsförteck-
ningen men inte fått svar. Furhoff har skickat 
ett nytt brev och begärt:  
1) Tillgång till Brf:s arkiv 
2) Förslag på hur vi ska bli ersatta för elström 
för snickarboa som vi fått stå för. 
3)  Tillgång  till gemensamhetsutrymmen. 
 
- Mötet beslöt att gå vidare med ärendet till 
tingsrätten under förutsättning att vi får 
rättsskydd. 
 
- Mötet beslöt att ge jur kand Johan Furhoff 
fullmakt att som klubbens ombud 
utföra klubbens talan i tvist med 
bostadsrättsföreningen Källgården inför 
Västerås Tingsrätt. Fullmakten omfattar rätt 
för ombudet att även utom rätta ta tillvara 
klubbens intressen i tvisten, att utkvittera alla 
handlingar i saken samt att anta eller förkasta 
förlikning. 
 

12. Marknadsföringsförslag  - Bordlades till nästa möte. 

13. Ej betalda medlemsavgifter  - André ser till att ungdomar som är med på 
träningarna betalar medlemsavgift. 
- André och Urban stöter på seniorer som ej 
betalt ännu (enl. fördelning som bestämdes). 
- Urban skickar till André lista över seniorer 
som ej betalt. 

14. Övriga frågor   - .Rasmus kollar vems nyckel han fått 
tillbaka 4=JE, 8=KM och stryker motsv. namn 
från listan på utlämnade nycklar. 
. André och Rasmus representerar VSK vid 
U-Schacks kongress 8/6. 
- U-Schack kommer att ordna en kurs för 
lottningsprogrammet SOSS. Samtliga som 
ansvarar för U-Schacktävlingar bör absolut gå 
kursen. 
- Frågan om placeringar av tillgångar togs upp 
men bordlades eftersom kassören redan 
avvikit. 
- Städdag onsdag 3/6. 
Urban kollar om Jan E har nyckel till 
plåtskåpet. 



15. Nästa möte   - Onsdag 20/5 kl. 18.30 

 

 
Vid pennan: 
 

 
..…................................................................................. 
 
Urban Lundbäck 


