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

Bertil Norberg, Rasmus Myklebust 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 sekreterare. 

4. Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna med följande 
kommentarer: 
- Reseräkningsmall: Klar. André har den. 
- Trisslotter: Ej aktuellt. 
- Snickarboa: Stämningen är inlämnad till tingsrätten och har 
kompletterats med ett par smärre justeringar. 
- Arbetsförmedlingen: Ansökan är inskickad om anställning av 
ett par tre utförsäkrade, men vi har inte hört något ännu. 
- Nytt element: Ej kommit överens med Brf. Vi undersöker om vi 
kan sätta upp element ändå. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) - Sverigelotteriet är inte aktuellt för oss just nu. 
- SSF söker arrangörer till Kadettallsvenskan, (maj 2010) och 
Juniorallsvenskan (november 2010). Vi avser inte att söka 
någon av dessa tävlingar. 

6. Ekonomi Rasmus rapporterade att vi hittills i år gått back ca 75 kkr 
exklusive renoveringen av lokalen som hittills kostat 116 kkr.  
Full fokus på att få balans på ekonomin nästa år! 
- André gör en budget för 2010 med hänsyn till eventuella nya 
bidragsregler. 
- Rasmus köper in ett nytt bokföringsprogram för att under-
lätta budgetarbetet. 
- Mats och Rasmus kollar om vi har fått ersättning för höj-
/sänkbart skrivbord från AF. 

7. Allsvenskan - 1:a laget har gått lite knackigt och ligger sist i Elitserien. Svårt 
att sätta fingret på någon speciell orsak. 
- 2:a laget har målsättningen att ligga kvar i div. 1 och hittills 
ser det bra ut. 
- 3:e laget har gått mycket bra och siktar på att vinna serien. 
- I distriktsserien har det fungerat mycket bra med fasta lag 
och inga problem med reserver. Serien är jämn. Det vore 
önskvärt med fler lag från andra klubbar än VSK. 
- Mötet bestämde att det är upp till varje lagledare att hantera 
spelare som bara vill spela vissa matcher, t.ex. inte 
bortamatcher eller mot svagt motstånd. 



8. Tävlingar - Juniorallsvenskan: Vi hade tre lag med i div. 2 (jättebra!) och 
lag 1 blev tvåa och spelar därför i div. 1 nästa år. 
- Skol-NM: André skickar ut inbjudan. 
- Talangjakten: Inbjudan ska ut i början av januari (Mats) 
- Erik Janse ansvarar för Västeråsdraget den 16 januari nästa 
år. Urban påminner Erik. 
- Fryx har bättre lokaler än Wenströmska för våra tävlingar, 
men är lite dyrare. Visst problem med lyset vid Arosträffen. 
Urban kollar med Fryx’ vaktmästare angående lyset med 
tanke på att i första hand använda Fryx för framtida tävlingar. 

9. Träningar/schackgrupper - Vårprogram torsdagar: Urban lade fram ett preliminärt 
vårprogram. Vissa ändringar görs, t.ex. bör vi öppna säsongen 
med en handicapturnering och förlänga vårsäsongen något 
och ha en GP-serie. Vi planerar även in ett föredrag med Ulf 
Andersson. Urban gör nytt förslag. Ny starttid blir 18.00! 
- Beslöts att vi startar med nybörjarträning för schackfyror på 
onsdagar i klubblokalen under våren. Mats ansvarar. 
- Filialerna på Råby och Bäckby har haft dåligt deltagande och 
verksamheten ligger temporärt nere. 

10. Marknadsföring och sponsring Ledningsgruppen för SM tar upp frågan. 

11. Renoveringen Stora lokalen är i huvudsak klar. Det ska målas runt fönstren, 
ett litet skåp behöver införskaffas och väggprydnader saknas. 
Vissa stolar behöver kläs om. Det visade sig vara svårt att få 
snyggt när vi själva försökte med en stol. I köksdelen behöver 
väggar och tak målas. Mats tog upp frågan om handikapp-
anpassning av lokalen inklusive trappor. André kollar med Brf 
vad de eventuellt gör. 

12. Schack-SM 2011 - André gick igenom budgeten för SM som visar på ett 
nollresultat. ACC kräver att en från deras personal närvarar 
under hela tävlingen, vilket drar upp kostnaderna. 
- En ledningsgrupp för SM 2011 bildades. Den består av André, 
Mats, Rasmus och Urban. Gruppen har egna sammanträden 
för att inte belasta styrelsemötena med dessa frågor. 

13. Övriga frågor - U-schacks uthyrningspolicy: Vi är positiva till U-Schacks förslag 
till uthyrningspolicy som innebär att även klubbar inom 
distrikt får betala för lånat materiel (undantag: nybildade 
klubbar i 2 år). Vi tycker att lokala tävlingsarrangemang som 
ligger i U-Schacks intresse inte ska hyresbeläggas.  
- T-shirts/tröjor: Ett förslag på mer diskreta tröjor tas fram till 
nästa möte, och kostnad för att köpa genom Peter Hlawatsch 
kollas (André). 
- Girona: Det var en mycket lyckad resa och Gironaklubben 
ställde upp på ett fantastiskt sätt! Urban kontaktar dem 
angående att återgälda besöket, förslagsvis i augusti. Vi sätter 
ett tak på max 30 st deltagare. 
- Ej betalda medlemsavgifter: Rasmus uppdaterar listan. Det 
finns några som har betalt men saknas på listan. De som ej 
betalar kommer inte i fråga för allsvenskt spel. 
- Årsmötet: Hålls torsdagen den 11 februari. André skickar ut 
kallelse under januari. André gör en verksamhetsplan som tas 
upp på nästa möte. Valberedningen (Bertil & Urban) 



nominerar funktionärskandidater. 
- Julklappar: Ingen julgåva till styrelsemedlemmarna i år. 

14. Nästa möte  Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/1 kl. 18.30. 

 


