
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 21 april 2010 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: André Nilsson , Urban Lundbäck, Lars Nilsson , 

Rasmus Myklebust, Karl Magnusson (delvis) 
Adjungerad: Mats Sjödin, Stefan Gustafsson (delvis) 
 
 

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 Urban till sekreterare. 

4. Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna med följande 
kommentarer: 
- Girona: Urban tar ny kontakt för att höra om/när de kommer. 
- Blommor till Ingvar: André och Mats uppvaktar. 
- Rasmus köper SPCS bokföringsprogram för föreningar. 
- Socklarna till skåpen är inte monterade ännu. André 
kontaktar snickaren. 

11.1. Anställning av tredjefasare (Denna del av punkt 11 behandlades här.) 
Vi har haft Stefan Gustafsson hos oss på prov några veckor. 
André redogjorde för de positiva erfarenheter vi haft av Stefan 
och föreslog att vi skulle anställa honom. Stefan var själv 
positiv till en anställning. Mötet beslöt att André får i uppdrag 
att skriva anställningskontrakt för Stefan med ABF. Detta 
kostar inte klubben utan tvärtom får vi ersättning från 
Arbetsförmedlingen. 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) Inget speciellt att behandla. 

6. Ekonomi  Ingen ekonomisk rapport fanns tillhanda.. 
- Revisorerna anmärkte i ett tillägg till sin berättelse på att 
kvitton saknats. Här måste rutinerna stramas upp. 
- André gör en budget för 2010 när ekonomisk rapport finns 
och riktlinjer från kommunen för de nya bidragsreglerna (se 
punkt 11) är tillgängliga. 
- Vi fick ett överskott vid arrangemangen av Skol-NM och 
Talangjakten, men vi har stora utgiftsposter även i år och 
mindre bidrag p.g.a. minskat medlemsantal i fjol. Vi räknar 
med ca 10 kkr mindre i aktivitetsbidrag från kommunen 
jämfört med föregående år. Å andra sidan tillkommer bidrag 
för Stefan. 
- Vi har också ett par stora extra utgiftsposter framför oss, 
nämligen juristkostnader för tvisten om Snickarboa (ca 20 kkr) 
och renoveringskostnader för Snickarboa på ca 20 kkr. Vi 
kommer således även i år med all sannolikhet ha ett kraftigt 
underskott i verksamheten. 



7. Allsvenskan  - Elitserielaget spurtade starkt på slutet och klarade förnyat 
kontrakt med marginal till slut. Man slutade 8:a av 12 lag. De 
två sista lagen flyttades ned till Superettan. 
- Andralaget stod för en fantastisk säsong och blev som 
nykomlingar trea i knallhårda division I Östra.  
- Tredjelaget blev seriesegrare i div 3:4 och gick obesegrade 
genom säsongen. Nästa säsong blir det spel i division II. 
- Fjärdelaget vann distriktsserien och till följd av det har vi 
anmält ett fjärde lag till allsvenskan vilket innebär att vi 
kommande säsong kommer att ha lag i alla divisioner utom 
Superettan. 

8. Tävlingar  - Talangjakten: Spelades 27/3 i Växhuset. Arrangemanget 
fungerade utmärkt. 
- Länsfinalen Schackfyran18/4 : Tävlingen fungerade utmärkt, 
men däremot förekom klagomål på bristande information före 
tävlingen. André kallar till ett möte på länsnivå i samband 
med U-schacks kongress för att diskutera hur vi kan förbättra 
oss till nästa år. 
- Kval till Kadettallsvenskan spelas 8–9/5 i Sollentuna SK:s regi. 
Tyvärr finns inget grupplogialternativ. Vi kommer därför inte 
att betala samtliga omkostnader för deltagarna från vår klubb 
utan var och en får betala 200 kr ur egen ficka. 
- SM 2010 spelas i Lund. Vi har bokat ett radhus i Lund för de 
yngre juniorerna. Ett boende till behövs. Tågbiljetter för 9 
personer är bokade. Ett gäng åker bil till Lund. Fem ledare åker 
med, nämligen André, Rasmus, Mats, Christer och J-O. Klubben 
betalar kostnaden för André, Rasmus och Mats som är på plats 
för att studera arrangemanget inför vårt SM nästa år. 
- Vi har tagit på oss att arrangera elitserieslutspelet (inklusive 
Superettan) nästa år. Spellokal blir Stadshotellets festvåning. 
Vi kommer inte att få något netto på arrangemanget såvida vi 
inte kan ordna med sponsring/bidrag. Vi behöver någon som 
håller i livesändningen och som sedan kan hålla i live-
sändningen vid nästa års SM. 
- SM 2011 arrangeras som bekant av oss. Frågor kring detta 
behandlas i separat möte för ledningsgruppen för arrange-
manget. 
- Västerås Open spelas 24–26/9. Tävlingen blir Elo-registrerad 
och kommer att spelas med betänketiden 90 min./parti + 30 s 
per drag vilket kräver digitalklockor. André hyr/lånar digital-
klockor. Vi har för närvarande inte ekonomiskt utrymme att 
köpa klockor. André har sökt bidrag från Schackakademien för 
extra kostnader p.g.a. Elo-registering m.m. och akademien har 
redan beviljat ett bidrag på 4000 kr. Rasmus kontaktar Bo 
Sjögren som gjort ett program för färgstyrd lottning för att se 
om det kan implementeras i SOSS. Alternativet är att köpa in 
Swiss-Manager. 

9. Träningar/schackgrupper  - Onsdagsträningen pågår. Ökande trend för deltagarantalet. 
- Hamreschack har årsmöte 26/4 och hela nuvarande styrelsen 
har aviserat sin avgång. För att rädda klubben från 
nedläggning har André lovat att kandidera som ordförande 
och Rasmus som kassör. Avsikten är att driva klubben vidare 
som en slags filialverksamhet och starta schackfyrangrupper 
på Hamreskolan nästa säsong. 



10. Snickarboa  Båda parterna har gått med på en förlikning som innebär att vi 
får tillgång till Snickarboa fr.o.m. 1/8 men att vi inte får någon 
ekonomisk kompensation i övrigt. Vi avvaktar dom från tings-
rätten där förlikningen stadfästs. Planen är att snarast möjligt 
efter 1/8 sätta igång med renovering av lokalen innebärande: 

• Dörren ut mot korridoren sätts igen. André 
kontrollerar först med myndighet om den behöver 
vara kvar som nödutgång. 

• Nytt golv. Lars N lägger golvet. 
• Tak och väggar målas. 
• Fyra nya takarmaturer av samma sort som i stora 

lokalen införskaffas och monteras. 
• Hålet från köket in till Snickarboa ska göras högre och 

smalare och en dörr ska sättas dit. 
• Stolar och högskåp införskaffas. Urban kontrollerar 

om ProAros har överblivna inventarier från nedlagda 
skolor. 

11. Övriga frågor - Anställning av tredjefasare: Se punkt 11.1 ovan.  
- Nya bidragsregler: Kommunen har beslutat om nya bidrags-
regler som innebär att vi i fortsättningen tillhör kategorin 
kulturföreningar och hädanefter kallas fritidsförening. Vi 
kommer att söka bidrag i förskott baserat på planerad 
verksamhet. Det är fullständigt oklart hur detta faller ut för vår 
del. För att kunna planera verksamheten för nästa säsong 
behöver vi besked från kommunen om intentionerna med 
ändringen. André har begärt ett möte med kommunen. 
- Arbetsgrupp för att diskutera hur verksamheten ska bedrivas: 
 Vi enades om att inte för närvarande tillsätta någon formell 
arbetsgrupp. I praktiken finns redan en informell grupp för 
löpande verksamhetsbeslut. 
- Ledarvård: Viktigt att vi försöker fördela jobb så att inte vissa 
ledare belastas för hårt.  
- Sommarläger: Vi ordnar ett sommarläger i Västeråstrakten 
fredag–söndag för våra juniorer, antingen 6–8/8 eller 13–15/8 
beroende på när Rockaden Open spelas som lägret inte bör 
krocka med. Mats kollar när Rockaden Open spelas. Urban 
kollar om Hamre Scoutgård är tillgänglig de aktuella helgerna. 
- Förstapriset i vårens torsdags-GP blir fri start i SM 2011. 

12.  Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls onsdag 2 juni kl. 18.30. 

 


