
 

Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 

2009-05-20  kl. 18.30 
Schacklokalen Källgatan        

 

Närvarande: André Nilsson, Urban Lundbäck, Bertil Norberg, Rasmus Myklebust , Lars Svahn, 
Rasmus Janse (delvis), Mats Sjödin 

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. Oklart om Lars N 
fått offert. 
- Rasmus tar fram en mall för reserersättning, 
Ska vara klart till höstupptakten. 
- Rasmus beställer bredbandstelefon snarast. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt)  - VSK har blivit utvald som en av de klubbar 
där SSF:s revisorsfirma granskar 
bidragsansökan. Vi har fått en lista på några 
medlemmar där vi ska kunna styrka att dom 
betalt medlemsavgift. 
- Inga anmälda till SSF:s sommarläger i 
augusti. Ev. ordnar vi eget läger eller satsar på 
Rockaden Open. 

6. Ekonomi    - Ingen ekonomisk rapport fanns till mötet.  
 

7. Allsvenskan/Mälardalsserien  - Skara har dragit sig ur Elitserien och ersätts 
av Eksjö-Aneby. Vårt andralag har hamnat i 
en mycket tuff grupp eftersom tre nedflyttade 
lag från Superettan hamnade i vår div. I 
grupp. 
- Vi har skrivit en motion till U-Schacks 
kongress 8/6 och föreslagit en ren distriktserie 
i Västmanland i stället för Mälardalsserien. 

8. Tävlingar  - André har hyrt en villa i Kungsör under 
bägge SM-veckorna. Ett tiotal juniorer från 
VSK beräknas delta och J-O Vatn har 
meddelat att han kommer att vara med som 
ledare första veckan. 
- Diskuterades möjligheterna att vi arrangerar 
SM och eller en veckoslutstävling i framtiden. 
Inte aktuellt i år. Vi börjar med att undersöka 
lokalmöjligheter. 

9. Träningar  - Måndag 24/8 och tisdag 25/8 startar 
höstträningarna. Urban informerar på 
hemsidan. 
 

  



 

10. Mats Sjödin anställning/arb.uppgifter  - Allt klart med anställningen förutom att AF 
ska underteckna beslutet vilket beräknas ske 
nästa vecka. 
- .Mats tar över ansvaret för måndagsgruppen 
och siktar på att även starta en onsdagsgrupp 
på klubben. 
- Mats startar även till hösten en låg- och en 
mellanstadiegrupp på tre skolor (dagtid). Ev. 
även ett skolmästerskap. 
- Mötet beslöt att André och Mats får var sitt 
kreditkort kopplade till separat nytt 
bankkonto. Används för utlägg för klubbens 
räkning. Alla utlägg redovisas skriftligt till 
Rasmus. André/Rasmus ordnar med 
konto/kreditkort. 
- Vi betalar till Mats en bilersättning på 18.50 
kr/mil vid resor för klubbens räkning. 
Skattemyndigheten kräver att resor 
specificeras. 
- Mats sköter administrationen och viss 
försäljning av restaurangchanshäften. 

11. Värmekostnad och ”snickarboa”  - Johan Furhoff har skickat en skrivelse till 
Brf Källgårdens juridiska ombud 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. 
Inget svar från Brf . 
- Ansökan om rättsskydd har skickats in men 
ännu inget beslut. 

12. Marknadsföringsförslag  - André och Mats gör i ordning ett faktablad 
om klubben. Bladet vänder sig till egna 
medlemmar. 
- Vi gör en folder om klubben att delas ut som 
extern information. 
- Vi bör ordna fram reklammaterial för 
klubben typ pennor och tröjor. 

13. Övriga frågor  - Urban informerade om Gironaresan i 
höst.Minst 12 st har bokat flyg och ytterligare 
fem personer har hittills anmält intresse. 
- Några förslag på ny klubblogga 
diskuterades. Var och en funderar och 
kommer med förslag/synpunkter till André 
inom en vecka. 
- André påminner Kim om medlemsavgiften. 
Pontus Sjödahls avgift kvittas mot räkningar 
(André/Rasmus) 
- André ser med hjälp av Urban till att SSF 
får nytt spelarregister senast 1/10. 
- André skriver övergångspapper för Mats 
Sjödin 
- Inte aktuellt att omplacera tillgångar f.n. 
- Städdag onsdag 3/6 kl. 18.30. Vi rensar och 
kastar. André fixar flyttkartonger och 
sopsäckar(?). Någon dag senare kör vi med 
släp till återbruket och kastar. Bertil ordnar 
med släp. 
- Senare aktuellt med målning och 
uppfräschning av lokalen  samt ersätta spisen 
med en diskmaskin. Rasmus J kollar om 
klubben kan få Janses gamla mikrovågsugn 



Urban ger förslag inkl. pris på en projektor 
att kopplas till dator. 

14. Nästa möte   - Onsdag 18/8 kl. 18.30. 
 OBS! Städdag 3/6 kl. 18.30 (alla). 

 

 


