
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 16 september 2009 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9 A 
Deltagare: André Nilsson , Urban Lundbäck,  Lars Nilsson, 

Bertil Norberg och Lars Svahn 
Adjungerad: Mats Sjödin 
  
 

Protokoll 

1. Mötets öppnande André öppnade mötet kl. 18.35. 

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 kommentarer: 
- Takarmatur: Klart! 
- Reseräkningsmall: Rasmus har skickat förslag till André. 
- Bredbandstelefoni: Vi behåller den fasta telefonen 
eftersom föreningar inte utan vidare får teckna bred-
bandsabonnemang. 
- Ny folder: Arbetet pågår med att göra en infofolder att 
dela ut i samband med exempelvis klassbesök och 
tävlingar. André och Mats är ansvariga. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) - SSF:s nya elektroniska medlemsregister är klart. André 
ansvarar för att våra aktuella uppgifter skickas in till SSF. 

6. Ekonomi - Eftersom Rasmus var frånvarande fanns ingen eko-
nomisk rapport vid mötet. André rapporterade att 
renoveringen av lokalen hittills har kostat 55–60 kkr 
inkluderat beslutade men ej genomförda åtgärder. 
- Mats Sjödin uppskattade att han hittills arbetat ca 
6h/dag i snitt åt VSK, dvs. lite mer än planerad halvtid. 

7. Allsvenskan 
 
 
 
 
 
 

- Lagledare: André Nilsson är klar för förstalaget. Johan 
Nordebrink och Karl Magnusson är tillfrågade för 
andralaget men har tackat nej.  André frågar vidare 
bland möjliga kandidater, t.ex. Sören Sahlholm.   
Urban tillfrågar Sture Tykoson om tredjelaget. Lag-
ledarna delar på ansvaret för att fixa mackor etc. till 
hemmamatcher. 
- Spelarförteckning SSF:  André  skickar in förteckning till 
SSF efter att ha tagit bort spelare som inte är aktuella för 
Allsvenskan från rankinglistan.  
- Distriktsserien:  Urban anmäler fyra lag från VSK till 
distriktsserien före 1/10, Urban är lagledare för samtliga 
lag.  André skickar spelarförteckningen till Urban med 
uppgift om tillgängliga spelare för distriktsserien. 
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- Spelarövergångar: Arvid Broddefalk och Peter Kruuse 
spelar för oss kommande säsong och vi hälsar dem 
varmt välkomna till VSK. Kim Nygren har beslutat sig för 
att återgå till sin gamla klubb Örebro SS. Vi tackar Kim 
för hans tid hos oss och önskar honom lycka till hos ÖSS. 
-  Övrigt:  Burgsvik har erbjudit oss att spela matchen 
mot vårt andralag i Västerås i stället för på Gotland mot 
en ersättning av 3000 kr.  Burgsvik brukar ofta spela sina 
hemmamatcher i Stockholm eftersom flera spelare bor 
där. André får fria händer att förhandla med Burgsvik. 

8. Tävlingar - Västerås Open: Vid mötestillfället var 84 anmälda, vilket 
stämmer ganska bra med förhandsförväntningarna på 
minst 100 startande. Fördelning på ratingen bland 
deltagarna är bra, från ca 2600 ned till 1000. Två GM, 
Pontus Carlsson och Ralf Åkesson, är anmälda. Kal-
kylerna tyder på att det blir en viss förlust på arrange-
manget. André söker bidrag från Schackakademien. 
- Skol-SM: Tåg är bokat för 9 deltagare. Övriga åker med 
bilar. Mötet beslöt att klubben tar ut en avgift på 500 
kr/deltagare som då täcker startavgift, resa, matpaket 
och logi. Fem ledare är klara. 
- Talangjakten: Växhuset är bokat. Urban avbokar 
Wenströmska för Talangjakten, Schackfyrans kommun-
tävling, som kommer att spelas ute på skolorna, och för 
Arosträffen som spelas på Fryx. 
- SM 2011:  Vi väntar på offert från ACC. Kultur & Fritid är 
tillfrågade om eventuella bidrag, men kommunen har 
ännu inte fattat något beslut i frågan. 

9. Träningar/schackgrupper - Flera nya har tillkommit på måndagsträningarna. 
Tisdagsträningarna går också mycket bra. 
- Vi har hittat en ny samarbetspartner i Familjecentrum 
som tillhandahåller gratis lokal när vi har aktiviteter för 
barnen. André spelar simultan på Råbys kulturnatt i 
oktober. 
- Mats har påbörjat filialverksamhet på fritidsklubben på 
Bäckby på måndagar, Hällbyskolan för lågstadiet också 
måndagar och Rönnbyskolan onsdagar. 
- J-O Vatn har filialverksamhet i Hökåsenskolan på tors-
dagar. 
- Mats startar dessutom schackträning på Bäckby på 
tisdagskvällar och Råby/Hammarby på onsdagskvällar 
samt Trollbacksskolan på tisdagseftermiddagar. 
- Mats skickar uppgifter om tider till Urban som 
uppdaterar hemsidan.  
- Ledarsituationen har inventerats och André har till-
frågat några kandidater till blivande ledare i klubben. 

10. Snickarboa - Vårt juridiska ombud, Johan Furhoff, har skickat en 
slutlig varning till bostadsrättsföreningens juridiska 
ombud. Om Brf inte kommit med ett positivt svar inom 
tre veckor kommer Furhoff att lämna in en stämnings-
ansökan till tingsrätten. 
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11. Marknadsföring och sponsring - Faktablad återstår att ta fram. 
- Vi har informerat om klubben vid filialbesök.  
- Vid tillfälle köper vi in en roll-up (låda som blir till en 
stor affisch) att användas vid evenemang då vi vill synas. 
(André/Mats) 

12. Renoveringen - Vid höstlovet ska vi måla runt fönstren, vissa rör och på 
toaletten. Sen ska handfat bytas och spegel m.m. sättas 
upp på toaletten. 
- Köket behöver också renoveras med byte av både 
skåp, diskbänk och vitvaror. Vi har fått en offert på totalt 
ca 40 kkr för arbete och material. Till detta kommer byte 
av golv som också bör göras. André får fria händer att 
göra upphandling av detta. 
- Ett höj- och sänkbart skrivbord till Mats anförskaffas. AF 
står för halva kostnaden. 
- Urban fick i uppdrag att inhandla projektor. 
- André och Urban inhandlar schackkonst för väggarna 
efter samråd med styrelsen. Max 1 000 kr/verk. 
- Mats och Lars S undersöker om vi kan förvara bord 
och stolar i U-Schacks förråd. 

13. Restaurangchansen - Vi fick inte sälja utanför ICA Maxi, vilket innebär att vi 
nog inte kommer att kunna sälja de 200 häften vi har 
tagit ut, utan snarare ca 100 häften vilket dock är klart 
bättre än i fjol. Det är dessutom hårdare konkurrens om 
att sälja häften i år. 
- Alla som säljer häften måste redovisa till Mats före 
30/9 eftersom vi får mindre betalt för häften som säljs 
efter 30/9. 

14. Övriga frågor - Nytt bidragssystem: Föreningar som inte tillhör RF (som 
t.ex. schack- och scoutföreningar) ska enligt ett nytt 
förslag överföras till samma kategori som kultur-
föreningar, vilket bl.a. innebär att bidraget baseras 
enbart på bedömning. Vi är emot detta eftersom vi 
anser oss ha en verksamhet som har mer gemensamt 
med t.ex. fotbollsklubbar än med kulturföreningar. För 
RF-klubbar föreslås att det kvantitativa bidraget ska 
betalas ut i förväg baserat på planerad verksamhet i 
stället för genomförd. Vi ser inga fördelar med det, 
snarare kan det göra att klubbarna lockas att göra en för 
optimistisk prognos för verksamheten som man inte kan 
uppfylla. Det kräver också disciplin att inte spendera 
pengarna för tidigt när man får dem i förväg. André har 
skrivit ett remissvar från oss. 
- T-shirts: Vi har fått en offert på bomullströjor med 
screentryck. André fick i uppgift att köpa in 75 st i 
orange färg och med klubbloggan på. Om det blir rabatt 
vid inköp av minst 100 st så kan det vara okej att köpa så 
många. Utpriset satte vi till 80 kr. 
- Gironaresan: Urban har skickat ut en sista blänkare med 
deadline för nya anmälningar satt till 26/9. Totalt 15 st 
har bokat plats. Urban kontaktar Rasmus angående 
klubbens utlägg. 
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- Trisslotter: Mats tog upp frågan om vi ska sälja triss-
lotter. Villkoren är oklara. Mats undersöker. 

15. Nästa möte Nästa möte blir onsdagen den 21 oktober kl. 18.30. 
 


