
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 10 mars 2010 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: André Nilsson , Urban Lundbäck, Bertil Norberg , 

Rasmus Myklebust, Karl Magnusson 
Adjungerad: 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 sekreterare. 

4. Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna med följande 
kommentarer: 
- Mats har skickat faktura till kommunen för skrivbord. 
- T-shirts: André har kollat med Hlawatsch. Tar 30 kr för tröja. 
- Rasmus utvärderar två olika bokföringsprogram men har 
inte gjort slutligt val ännu. 
- 50 nya masonitbräden och 8 Stauntonset är inköpta. Vi har 
nu totalt 16 st Stauntonbräden med pjäser. Vi säljer 
masonitbräden med pjäser för 120 kr. 
- Socklarna till skåpen är inte monterade ännu. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) - Framtida upplägg för Elitserien och Superettan behandlas 
under punkt 7.  

6. Ekonomi Ingen ekonomisk rapport fanns tillhanda. 
- André gör en budget för 2010 när ekonomisk rapport finns. 
- Revisorerna beviljade styrelsen ansvarsfrihet men anmärkte 
på att en del kvitton saknades. Vi måste se till att alla utgifter 
styrks med kvitton. 
- Mötet beslöt att ge Mats Sjödin tillgång till konto hos 
Swedbank för löpande utgifter. Inloggningsdosa för Mats 
beställs hos Swedbank. 

7. Allsvenskan - Elitserielaget tog sin andra raka vinst i en dramatisk match 
mot SK Rockaden Umeå. Slutspelet kommande helg avgör om 
det blir fortsatt elitseriespel. 
- Andralaget har säkrat kontraktet och har möjlighet att bli trea 
eller till och med tvåa i div. I. 
- Tredjelaget är praktiskt taget klara seriesegrare i div 3:4 med 
en omgång kvar. 
- Nytt förslag från SSF att gå ned från 12 till 10 lag i Elitserien 
och att bara två lag åker ur Superettan diskuterades. Vi tycker 
inte att antalet lag i Elitserien ska minskas och vi tycker inte att 
det är bra att bara två lag från fyra div. I-grupper flyttas upp till 
Superettan. Kanske bättre med bara två div. I-grupper ? 
 



8. Tävlingar - Skol-NM avgjordes i Västerås 19–21/2 med ett 60-tal 
deltagare. Arrangemanget var mycket uppskattat av 
deltagarna. Ett tacksamt bidrag på 7500 kr från Västerås 
Kommun gjorde att tävlingen gick ihop ekonomiskt. Göran 
Jonsson som är kommunens ansvarige för bidragsansökningar 
besökte tävlingen.  
- Talangjakten: Spelas 27/3 i Växhuset. Mats är tävlings-
ansvarig. Planeringen rullar på, c:a 50 anmälda hittills. 
- Schack-SM 2011: Styrgruppen sammanträder i samband med 
nästa styrelsemöte. André kallar. 

9. Träningar/schackgrupper - På senaste tisdagsträningen spelade Ralf Åkesson simultan. 
Han hade svart i samtliga partier och hade avslöjat i förväg vad 
han skulle spela mot e4 och d4. Ralf gav inte våra juniorer 
någon pardon utan vann med 15–0! 
- Onsdagsträning i klubblokalen för huvudsakligen schackfyror 
har kommit igång. 2–3 deltagare första gångerna men det 
kommer säkert att öka på sikt. 
- Träningstiden i Hamreskolan flyttas till kl. 15–16. 
- Fredriksberg (elevens val) har startat. 
- Hällby har 10-talet deltagare. 
- Rönnby har 5–10 deltagare. 
- Norra Vallby full fart. 
- Hökåsen full fart. 

10. Snickarboa Vår tvist med Brf om snickarboa var uppe i tingsrätten för 
förberedande behandling 5/3. Rättens ordförande gav ett 
förlikningsförslag till parterna som innebär att vi får ägande-
rätten till snickarboa men först efter två år, och att vi inte får 
någon annan ersättning från Brf för ström mm. 
    Styrelsemötet beslöt att acceptera förlikningen, dock under 
förutsättning att vi får tillgång till snickarboa fr.o.m. den 1/8 
2010. André fick i uppdrag att prata med Brf om förlikning 
som måste vara klar senast 19/3. Karl Magnusson reserverade 
sig mot beslutet och förordade i stället att vi skulle avslå 
förlikningsförslaget och låta tvisten avgöras av domstolen, 
eftersom vi vid en förlikning inte får någon kompensation från 
Brf (ca 16 kkr) och dessutom måste bära våra rättegångs-
kostnader (ca 20 kkr). 

11. Övriga frågor - Vi har inte hört något från Gironaklubben om tidpunkt för 
återbesök. Bollen ligger hos dem. 
- André och Mats överlämnar blommor till Ingvar Larsson som 
utsetts till hedersmedlem i klubben. 
- Jesper Hall besökte oss i måndags och presenterade SSF:s 
förslag till skolklubbar. Tanken är att fritidspedagogerna vid 
skolorna ska vara de som bedriver schackträningen. Vi har 
ställt oss positiva till att medverka i försöket. 
- Hällbyskolan har sökt 120 kkr i bidrag för att André ska ha 
schackundervisning som del av matematiklektionerna 2 
tim/vecka under 2 års tid.  
- Andralaget framförde via Karl klagomål på ordningen i köket 
vid senaste allsvenska matchen. Svårt att hitta matchlistor etc. 

12. Nästa möte  Nästa styrelsemöte hålls onsdag 21 april kl. 18.30. 

 


