Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb
Tid:
Plats:
Deltagare:

Onsdagen den 28 oktober 2009 kl. 18.30
Schacklokalen, Källgatan 9 A
André Nilsson, Rasmus Myklebust, Lars Nilsson och
Bertil Norberg

Protokoll
1.

Mötets öppnande

André öppnade mötet kl. 18.40.

2.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3.

Val av mötesfunktionärer

André valdes till mötesordförande och Bertil till sekreterare.

4.

Föregående protokoll

- Mall för ersättning och frågan om trisslotter tas upp vid
nästa möte.

5.

Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- Inga skrivelser hade inkommit.

6.

Ekonomi

- Den ekonomiska rapporten bordlades till nästa möte.
Inget aktivitetsstöd har inkommit eftersom vår ansökan
har slarvats bort på SSF:s kansli. André skickar en ny.
Renoveringskostnaden (för närvarande ca 110 000 kr)
ska redovisas vid nästa möte. Klubben har fått ett riktat
bidrag på 10 000 kr från Västerås kommun.

7.

Allsvenskan

- Första ronden och elitseriesammandraget: Hårt
motstånd och knackigt spel gav mager utdelning när
Elitserien drog i gång med sammandraget i Malmö.
- Rond 2: Det har inträffat en lottningskrock för lagen i
distriktsserien inför nästa rond då tre av våra lag har
hemmamatch. Det blir för trångt att hysa alla spelare på
söndagen så VSK IV, som spelar mot VSK VII, kommer
därför att spela på lördagen.
- Lagledare för andralaget: Arvid Broddefalk har blivit
tillfrågad som lagledare för andralaget och tackat ja.
- Matchen mot Burgsvik: Matchen kommer att spelas på
hemmaplan, enligt Burgsviks förslag. Det kostar klubben
3000 kr, men i gengäld slipper vi en kostsam resa till
Gotland. Resebidraget behåller vi!
- Toppning i distriktsserien: Styrelsen beslutar att hålla
lagen i distriktsserien intakta. Alltså ingen toppning.

8.

Tävlingar

- Västerås Open: Tre stormästare deltog: Ulf Andersson,
Pontus Carlsson och Ralf Åkesson (som vann hela
tävlingen!). Ytterligare 129 spelare deltog. Enligt en
utlämnad enkät ansåg de allra flesta att det var ett bra
arrangemang och de såg fram emot nästa års tävling.
Tävlingen genererade, tack vare generösa bidrag från
Västerås Allmänna Schackklubb och Schackakademien,
en liten vinst för VSK.
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- Skol-SM i Göteborg: 24 spelare och 5 ledare reste ner till
Göteborg. Mycket bra! Rasmus Janse blev 1:a, Emil
Carmegren 3:a och Daniel Vatn 4:a i sina respektive
åldersklasser och vi hade flera andra placeringar bland
de tio bästa. Resultaten för alla våra spelare finns på
klubbens hemsida.
- Manhem Open: Daniel Vatn och Emil Carmegren deltar i
den prestigefyllda juniortävlingen Manhem Open.
Klubben står för resa och logi.
- Individuella Skol-NM: VSK anordnar individuella SkolNM 18–20 februari 2010. Växhuset är spellokal.
- SM 2011: VSK har sökt ekonomiskt stöd från
kommunen för att anordna SM 2011. Ännu inget besked
om detta. Aros Congress Center är tilltänkt spelplats.
9.

Träningar/schackgrupper

- Den centrala verksamheten fungerar mycket bra. KM
har samlat hela 38 deltagare. Hökåsen går också bra,
men vi har haft svårt att få i gång filialerna på Råby och
Bäckby. Rönnby, däremot, verkar lovande.

10.

Snickarboa

- André har fått ett utkast till stämningsansökan som går
till tingsrätten nästa vecka.

11.

Marknadsföring och sponsring

- Bordlägges till nästa möte.

12.

Renoveringen

- Vissa arbeten återstår. Styrelsen beslutar att André
beställer ett, alternativt två, nya element som ska
kopplas till väggen som vetter mot polishuset.

13.

Restaurangchansen

- Vi har sålt nästan 100 restaurangchansen-häften, vilket
är bättre än förra året. Konkurrensen har dock varit
hårdare i år vilket betyder att vi måste finslipa våra
försäljningsmetoder ännu mer till nästa år.

14.

Gironaresan

- Bordlägges till nästa möte.

15.

Övriga frågor

- T-shirt-satsningen har blivit en succé. Flera storlekar är
redan slut.
- Obetalda medlemsavgifter bordlägges till nästa möte.
- Klubben kan få möjlighet att ta in utförsäkrade
personer som arbetskraft (upp till två år) och få en
ersättning på 4000–5000 kr per månad från Arbetsförmedlingen. För klubbens del kan det bli aktuellt med
1–3 personer.

16.

Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 2 december kl. 18.30.

