
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 12 augusti 2009 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9 A 
Deltagare: Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, André Nilsson, Lars Nilsson, 

Bertil Norberg och Lars Svahn 
Adjungerade: Christer Carmegren och Mats Sjödin 
  
 

Protokoll 

1. Mötets öppnande André öppnade mötet kl. 18.30. 

2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 

3. Val av mötesfunktionärer André valdes till mötesordförande och Urban till sekre-
terare. 

4. Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna med 
följande restpunkter: 
- Takarmatur: André ser till att en ny armatur sätts upp i 
samband med renoveringen. 
- Reseräkningsmall: Mats har gjort en ny blankett för 
reseräkningar. André och Rasmus gör eventuella slut-
justeringar. 
- Bredbandstelefoni: Det är problematiskt för föreningar 
att över huvud taget få teckna abonnemang för bred-
bandstelefoni. André undersöker vidare. 
- Ny folder: Nu när den nya loggan är klar tar André och 
Mats itu med jobbet att göra en infofolder att dela ut i 
samband med exempelvis klassbesök och tävlingar. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) - SSF:s nya elektroniska medlemsregister är klart. André 
ansvarar för att våra aktuella uppgifter skickas in. 
- Nya bidragsregler för ungdomsorganisationer gör att 
SSF troligtvis får in mindre pengar framöver, vilket i slut-
ändan lär inverka negativt på bidraget till klubbarna. 

6. Ekonomi - Rasmus gav en muntlig rapport. Årets utgifter är som 
väntat betydligt högre än vanligt. Bland anledningarna 
kan nämnas renoveringen, Gironaresan, Mats Sjödins 
anställning och att SM blev dyrare än vanligt eftersom 
det gick på ”hemmaplan”. 
- Tävlingsbidragsreglerna diskuterades. Inriktningen bör 
vara att vi drar ned på de bidrag som ges utan krav på 
motprestation. Styrelsen lämnar ett konkret förslag till 
nästa årsmöte. 

7. Allsvenskan 
 
 
 
 
 

- André har ordnat så att lag II och III blir inlottade i 
respektive grupper på så vis att de inte får hemma-
matcher samtidigt. Därmed minskas trycket på vår lokal 
vid allsvenska matcher. 
- Enligt beslut i U-Schack kommer vår distriktsserie bara 
att ha lag från Västmanland, eventuellt med dispens för 
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(Allsvenskan) något närliggande lag från annat län. Därmed slipper vi 
en del långa resor som tidigare har ställt till problem. 
- Roland Lundberg och Mats Sjödin kommer att spela för 
oss den kommande säsongen. Vi hälsar dem varmt väl-
komna. 
- André tillfrågar Johan Nordebrink om denne vill vara 
lagledare för andralaget. 

8. Tävlingar - André sammanfattade sommarens tävlingar, där våra 
juniorer har varit både flitiga och framgångsrika. 
- Mötet beslutade att vi ordnar Västerås Open den 25–27 
september som ersättning för inställda Hallstahammar 
Open. Det blir 7 ronder med prispengarna 8000, 5000, 
3000, 2000, 1000 kr och ratingpriser om 1000 kr i 
grupper om ca 10 spelare. Startavgifterna fastställdes till 
350 kr för seniorer och 250 kr för juniorer. VSK:are som 
hjälper till att plocka ihop efteråt får 100 kr i rabatt på 
angivna startavgifter. André och Mats har huvud-
ansvaret för tävlingen och Rasmus sköter lottningen. 
Eftersom vi är sent ute blir det svårt att skaffa några 
sponsorer, så vi får räkna med en förlust på ca 5000 kr 
för evenemanget. Möjligen kan Schackakademien skjuta 
till pengar. André lämnar in en ansökan. 
- Skol-SM går den 9–11 oktober i Mölnlycke utanför 
Göteborg.  Mats kollar på tågbiljetter. En kombination 
av tåg och bil är troligast. Ersättningsreglerna ändras 
med omedelbar verkan till att klubben enbart betalar 
startavgiften till Skol-SM. Urban uppdaterar hemsidan. 
- Vi arrangerar Talangjakten den 27 mars 2010. Spellokal 
är preliminärt Växhuset. Mats definitivbokar lokal. 
- André och Mats har sonderat möjligheterna att 
arrangera SM 2011 med Aros Congress Center som 
trolig spellokal. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget 
och André och Mats fick uppdraget att jobba vidare. 
- André och Mats har tittat på Fryxellska skolan som ett 
alternativ till Wenströmska för våra U-Schacktävlingar. 
Mats bokar Fryxellska för Arosträffen som ett första test. 

9. Träningar - Mats ansvarar för måndagsträningarna (start 24 
augusti) och André för tisdagsträningarna (25 augusti). 
Urbans förslag till torsdagsprogram godkändes. Tors-
dagarna startar den 3 september med handicap-
turnering och invigning av vår renoverade lokal. Urban 
lägger ut torsdagsprogrammet på hemsidan. 
- Mats startar upp onsdagsträningar senare under 
säsongen. 

10. Schackfyran/schackgrupper - Mats tar kontakt med skolor i början av september och 
startar upp grupper. För U-Schacks räkning kommer han 
att göra klassbesök runt om i länet inför Schackfyran. 
- André och J-O Vatn gör ett försök att engagera 
föräldrar att med vår hjälp driva schackfyrangrupper. 
- Det vore önskvärt att några av våra medlemmar kan ta 
en eller flera schackfyror. 
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11. Snickarboa André redogjorde för den senaste utvecklingen i 
konflikten med bostadsrättsföreningen. Vårt juridiska 
ombud, Johan Furhoff, har blivit godkänd av för-
säkringsbolaget att företräda oss och håller som bäst på 
och slutjusterar med BRF Källgården. Om ingen 
förlikning sker – och det är föga troligt – kommer 
Furhoff att lämna in en stämningsansökan till tings-
rätten. 

12. Marknadsföring och sponsring Vi måste bli bättre på att synas i media. VLT kontaktas 
inför tävlingar. Ett reportage i Västerås Tidning skulle 
göra att klubben uppmärksammas. 

13. Renoveringen André redogjorde för renoveringsarbetena som har 
gjorts och vad som återstår. Kostnaden hittills uppgår till 
ca 35 kkr. Styrelsen var mycket nöjd med resultatet och 
arbetet ska slutföras. 

14. Klubbloggan Beslut togs om hur den nya klubbloggan ska se ut. 
Urban lägger ut loggan på hemsidan. Den finns i elek-
troniskt format och kan skalas om utan problem och 
dessutom göras i vilken färg vi vill. Det vore önskvärt att 
vi låter trycka upp t-shirts med loggan, kanske redan till 
Skol-SM. 

15. Restaurangchansen Restaurangchansenhäftena släpps den 28 augusti. Mats 
ser till att alla som vill sälja får önskat antal snarast efter 
den 28/8. André och Mats undersöker möjligheterna att 
få sälja utanför exempelvis ICA Maxi Erikslund. 

16. Övriga frågor - Urban redogjorde för läget angående Gironaresan den 
15–18 oktober. Vi fick avslag på vår ansökan om bidrag 
från EU för vänortsutbyte. Urban skickar ut information 
en gång till senare i höst för definitiv bokning. 
- De som ej har betalat medlemsavgift för i år kontaktas i 
samband med säsongstarten. 
- Mötet beslöt att inte köpa in sensorbräden från 
Sandviken. 

17. Nästa möte Nästa möte blir onsdagen den 16 september kl. 18.30. 
 


