
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: André Nilsson , Urban Lundbäck, Lars Nilsson , 

Rasmus Myklebust, Bertil Norberg, Karl Magnusson  
Adjungerad: Mats Sjödin (delvis) 
 
 

Protokoll 

1. Mötets öppnande André öppnade mötet kl. 18.35. 

2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägget att ”Fullmakt vid U-
Schacks kongress” behandlas under ”Övriga frågor”. 

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 stöter än en gång på  för att försöka få besked 
om när de kommer. 
- Blommor till Ingvar: kvarstår ( André och Mats ). 
- Rasmus köper  gällande licens för SPCS bokföringsprogram 
för föreningar. 
- Snickaren kommer på onsdag 9/6 för att fixa socklar m.m. 
- Budget kvarstår i avvaktan på ekonomisk rapport. 
Rasmus har ekonomisk rapport klar till nästa möte. André och 
Rasmus gör budget. 
- Urban kollar om Hamre scoutgård är ledig helgen 13–15/8 . 

5. Skrivelser (SSF Förbundsnytt) Kongresshandlingar utskickade bortsett från disciplinärende 
som rör VSK. 

6. Ekonomi  - Rasmus presenterade en balansrapport som visade på  c:a  
50000 kr minus för perioden . 

7. Allsvenskan  - SSF/CS har tagit ett beslut om att gå ned till 10 lag i Elitserien 
fr.o.m. säsongen 2011/12. Vi föredrar 12 lag som i dag och 
undrar varför beslutet tagits eftersom vi tror oss veta att en 
majoritet av lagen är för att behålla nuvarande system. André 
skickar skrivelse till SSF med våra synpunkter. 

8. Tävlingar  - Vårt förstalag kom tvåa i norra kvalet till Kadettallsvenskan 
och är därmed kvalificerade till finalen i Malmö 13–15/8. 
Även andralaget gjorde en strong insats och kom på 8:e plats 
bland 13 lag. 
- SM 2010 spelas i Lund. Vi har anmält hela 28 starter och med 
det har vi flest anmälda av alla klubbar. På SM:s hemsida finns 
en intervju med André med anledning av detta. 
 (I skrivande stund har SK Rockaden Sthlm passerat oss i 
deltagarantal.) 
- Västerås Open spelas 24–26/9. Schacksnack kommer att ha 
en annons c:a en månad innan tävlingen och i TfS kommer det 



att finnas en annons vid två olika tillfällen. Flygblad kommer 
att delas ut vid SM i Lund. 
   Tre av fyra tillfrågade restauranger har svarat positivt på en 
förfrågan om de vill ha en annons införd i programbladet för 
500 kr. Den fjärde restaurangen har inte svarat ännu. 
   Efter SM i Lund bestämmer vi vilket lottningsprogram vi ska 
använda vid VO. Vi får Swiss-Manager gratis om vi förbinder 
oss att använda det vid SM 2011.  
- SM 2011: kontrakt med SSF påskrivet och ACC bokat. 
Vi har kontaktat Växhuset angående grupplogi för SK 
Rockaden Sthlm och fått ett bra pris som Rockaden får ta 
ställning till. 
   Hemsida för SM: Karl och André håller på att ta fram ett skal 
för SM-hemsidan som även kan användas för klubbens 
hemsida. 

9. Träningar/schackgrupper  - Sista träningen för säsongen hölls 2/6. Återstart till hösten 
23–25/8. Urban informerar på hemsidan. 
- Förslag att byta dagar mellan tisdags- och onsdags-
träningarna samt att eventuellt börja 18.15 på torsdagar. 
Beslut tas till hösten. 

10. Snickarboa  Dom från tingsrätten där förlikningen stadfästs har kommit. 
Det innebär att vi har äganderätten till Snickarboa. 
-  Dörren ut mot korridoren får inte sättas igen enligt besked 
från brandskyddsmyndigheten. 
- André kontaktar Byggingenjörsbyrån för att få besked om 
det är okej ur hållfasthetssynpunkt att göra hålet mellan köket 
och Snickarboa högre för att kunna sätta in en ordentlig dörr. 
- André beställer golvmatta av samma kvalitet som i stora 
lokalen men med annan färg. Även lim och tråd behövs. 

11. Övriga frågor - Fönstren i stora lokalen är målade på insidan och Brf avser att 
ordna utvändig målning. 
- T-shirts i pikéutförande med klubbloggan på kostar 130 kr. 
André beställer 50 st i ljusblått med liten logga i svart samt 50 
st av den gamla ”skrikiga” modellen. Utpriset blir 150 kr för 
pikémodellen och 100 kr för den gamla. 
- Restaurangchansen: Mats och André har kollat med några 
butiker om dom vill sälja häften åt oss. Alla kollar med 
tänkbara butiker som man har bra kontakt med. 
- Rasmus fick fullmakt att vara ombud för VSK vid U-Schacks 
kongress 7/6. 

12.  Nästa möte Nästa styrelsemöte bestäms senare. André kallar. 

 


