Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb
Tid:
Plats:
Deltagare:

Onsdagen den 27 januari 2010 kl. 18.30
Schacklokalen, Källgatan 9A
André Nilsson , Urban Lundbäck, Lars Nilsson,
Bertil Norberg, Rasmus Myklebust
Adjungerad: Mats Sjödin

Protokoll
1.

Mötets öppnande

André öppnade mötet kl. 18.35.

2.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med korrigeringen att Schack-SM
2011 behandlas under punkten ”Tävlingar”.

3.

Val av mötesfunktionärer

André valdes till mötesordförande och Urban till sekreterare.

4.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna med följande
kommentarer:
- Snickarboa: Brf:s ombud har lämnat ett muntligt motbud
som inte var aptitligt för oss. Vi har begärt att få budet skriftligt
för att kunna behandla det i styrelsen.
- Inget besked ännu från Arbetsförmedlingen om anställning
av utförsäkrade.
- Elektriskt konvektorelement är inhandlat.
- Mats skriver faktura till kommunen för skrivbord.
- Fryx: Vi kollar till hösten igen om lokalpris kan förhandlas ned
med sikte på att spela åtminstone någon tävling där.
- T-shirts: André kollar med Hlawatsch. André och Mats
beställer ca 100 tröjor inför SM i sommar – gärna två olika
modeller med stor och liten logga. Den lilla loggan för tröja av
pikémodell.
- Girona returvisit: Urban har varit i kontakt med klubben och
väntar på deras svar.

5.

Skrivelser (SSF Förbundsnytt)

- SSF:s sommarläger: Ingen speciell satsning från klubben,
eftersom lägret arrangeras nere i Halland, utan bara
information om möjligheten.
- Flick-SM: Kolla om intresse finns bland de fåtal tänkbara.

6.

Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport eller budget fanns tillhanda.
- André gör en budget för 2010.
- Rasmus gör bokslut i god tid före årsmötet så att revisorerna
får möjlighet att yttra sig.
- Rasmus köper in nytt bokföringsprogram.
- Ny stationär dator och skärm inköpes. Max 6 000 kr
tillsammans. André kollar på lämplig utrustning.
- Om vi får ett bra pris köper vi in 50 st masonitbräden (André).

7.

Allsvenskan

- Jürgen Brustkern hälsas hjärtligt välkommen till oss. Jürgen
är tysk FM och har nyligen flyttat till Surahammar.
- Bortamatchen mot Umeå är flyttad till Stockholm och spelas
28/2. Vi får bekosta Umeålagets resa+lokal och fika, totalt c:a
8 000 kr vilket dock blir billigare än resa till Umeå inklusive
övernattning.
- 1:a laget måste börja vinna matcher nu för att hänga kvar i
Elitserien.
- 2:a laget vann klart över tidigare elitserielaget Schack 08 och
målsättningen att ligga kvar i div. 1 ligger fast.
- Ett något försvagat 3:e lag spelade oavgjort mot Kungsör och
siktar fortfarande på att vinna serien. Avgörandet sker troligen
borta mot Forshaga 28/2. För att stimulera till deltagande i
matchen beslöt mötet att hyra en minibuss och att bjuda
deltagarna på måltid i samband med hemresan.

8.

Tävlingar

- Semifinal Schackfyran 6/2: Lars Svahn ansvarig.
- Dala Open: Spelas 29/1-1/2 med stort deltagande från VSK. Vi
tillämpade det nya konceptet med paketpris som innebär
minskad subvention till spelare till förmån för medföljande
ledare, vilket föll väl ut.
- Skol-NM: Rullar på enligt plan.
- Talangjakten: Inbjudan finns nu på SSF:s och vår hemsida.
- Länsfinal S4:an: Mats tar ansvar för att rekrytera funktionärer.
Mats kollar med kommunen om eventuell nedsättning av
hyran för Västeråshallen.
- Schack-SM 2011 : Urban distribuerar protokoll från
styrgruppens möte till styrelsen.
- Västerås Open: Budget lagd. Bra pris för spellokalen
(Växhuset). Första pris blir 8 000 kr. Speciellt inbjudna GM/IM
får fri logi. André gör klar inbjudan och skickar till SSF och till
Urban för publicering på SSF:s och VSK:s hemsidor.

9.

Träningar/schackgrupper

- Vi har fått en förfrågan från Fredriksbergsskolan om att ha
schackundervisning som elevens val. Vi erbjuder Mats som
instruktör för 200 kr/h.
- Ny träningsgrupp för i första hand schackfyror startas upp
onsdag 10/2 i klubblokalen. Ansvarig Mats.
- Mats redogjorde för vilka filialer för schackträning som vi
driver för närvarande. Mats skickar listan till Urban för
uppdatering av hemsidan.

10.

Övriga frågor

- Socklar till vissa skåp och tassar till nytt förvaringsskåp i
spellokalen är beställda.
- Schackmaterial som tidigare har arkiverats hemma hos Jan
Eriksson har nu hämtats ner till schackklubben.
- André skriver kallelse och verksamhetsplan inför årsmötet 11
februari. Förslag till årsmötet är att generella bidrag slopas
medan bidrag för ledare stärks.
-En föräldraträff genomförs onsdagen den 3 februari kl. 18.30.

11.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls onsdag 10 mars kl. 18.30.

