
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 18 augusti 2010 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: André Nilsson , Urban Lundbäck, Lars Nilsson, 

Rasmus Myklebust 
Adjungerad: Mats Sjödin, J-O Vatn 
 

Protokoll 

1. Mötets öppnande André öppnade mötet kl. 18.40. 

2. Godkännande av 
dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Val av mötesfunktionärer André valdes till mötesordförande, Urban till sekreterare. 

4. Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna med följande 
kommentarer: 
- Inget besked från Girona trots påstötningar. Blir nog inget av i 
år. 
- Blommor till Ingvar: kvarstår ( André och Mats ). 
- Rasmus köper gällande licens för bokföringsprogram. 
- Brf har målat fönster utvändigt och slipat fönsterlås. 
- Budget och ekonomisk rapport måste vara klara till nästa 
möte.( André och Rasmus ). Kommunen ska ha budget 
senast 15/10. 
- Sommarläger skippat.  

5. Skrivelser (SSF 
Förbundsnytt) 

- Skol-SM för flickor 2011 spelas 21-23/1 i Göteborg. 
- Talangjakten 2011 spelas 26/3 i Linköping. 
- Kadettallsvenskans kval 2011 spelas 9-10/4. 
- Skollag-SM 2011 spelas 7-8/5 i Kungsör. 

6. Ekonomi  - Ingen ekonomisk rapport fanns tillhanda. 
Juridiska konflikten om och renoveringen av ”Snickarboa” 
innebär att vi kommer att göra en förlust även i år. Nästa år bör 
bli bättre. En positiv signal är att SM i Lund hade många 
deltagare, vilket innebär att vi bör få fler deltagare än 
budgeterat och därigenom ett plusresultat på nästa års SM-
arrangemang. 

7. Allsvenskan  - SSF:s kongress har tagit beslut att gå ned till 10 lag i 
Elitserien fr.o.m. säsongen 2011/12 trots att många klubbar 
inklusive vår föredrar 12 lag. Efter denna säsong kommer 
därför tre lag att flyttas ned till Superettan. Även övriga serier 
påverkas av beslutet. 
- Erik och Johan Norberg är avstängda från första 
elitseriesammandraget 8-10/10 efter slutligt beslut vid SSF:s 
kongress i ett disciplinärende. 
- Inget är klart beträffande övergångar. André kollar om 
Fredrik Wester som flyttat till Västerås vill spela för oss. Urban 
kollar med Andreas Backman som lämnar Halmstad. 
- Vi har anmält fyra lag till allsvenska serien och siktar på tre 
lag i distriktsserien. Lagledare: Lag 1: André, Lag 2: Arvid, Lag 
3: Ej klart, Lag 4: Urban kollar med Sture, Lag 5-7 Urban. 



8. Tävlingar  - Vi hade en stor och framgångsrik trupp vid SM i Lund. VSK 
blev trea i klubbtävlingen. Bland fina individuella resultat kan 
nämnas att Niklas Vatn blev schackfyranmästare och Rasmus 
Janse blev tvåa i Junior-SM. 
- En mindre trupp VSK:are deltog i Rockaden Open, 
ratinggränsen max 1500 diskvalificerade en del kandidater. 
Bäste VSK:are i tävlingen blev John Svensson som kom på 7:e 
plats. John gick upp enorma 119 ratingpoäng under tävlingen. 
- Vi hade ett ungt lag i Kadettallsvenskan som var rankat 5:a. 
Vi slutade också 5:a med mersmak. 
- C:a 55 anmälda till Västerås Open, vilket tyder på klart högre 
deltagande än i fjol. Det behövs också eftersom vi har en 
dyrare lokal än i fjol och lite högre prispott. Dessutom tappar vi 
en del externa bidrag jämfört med i fjol. Vi räknar dock med ett 
plusresultat pga ökat deltagande. 
- Juniorallsvenskan spelas 26-28/11 i Göteborg. Vi ämnar 
ställa upp med tre fyrmannalag. Vi räknar med att skicka en 
trupp bestående av 13 spelare och två ledare. 
- Allt är bokat och klart inför elitserieslutspelet i Västerås 11-
13/3 2011. 

9. Träningar/schackgrupper  - Vi gör inget byte mellan tisdags- och onsdagsträningarna 
som tidigare diskuterats utan fortsätter som förut även denna 
säsong. 
- Måndag- tisdag och onsdagsträningarna startar v.34. 
- Torsdagsträningarna startar v.35. Ändrad starttid: Öppet från 
18.00 , klockorna sätts igång 18.30. 
Urban lägger ut information om träningarna på hemsidan. 

10. Renoveringen Att ta upp öppning för dörr mot Snickarboa blev mycket dyrare 
än planerat. Totalt går renoveringsarbetena på ca 35 kkr.  
Målningsarbete m.m. är inne i slutskedet. Vi köper inga nya 
möbler utan möblerar upp med det vi har tills vidare. 

11. Övriga frågor - Häften med Restaurangchansen är beställda och kommer 
31/8. André lägger in en blänkare på hemsidan och 
distribuerar häften bland dem som sålde många i fjol. 
- Bestämdes att Mats får en löneökning motsvarande 200 
kr/månad räknat på heltid. Frågan om ev. sjukvårdsersättning 
tas upp efter att budgeten frysts. 
- Klubben har 10-årsjubileum nästa år och det celebreras 
genom att vi ordnar SM. 
- André fick i uppdrag att köpa in ett uteschack. Kostnad 5-6 
kkr inklusive bräde. 
- André köper in 50 st digitalklockor i samarbete med andra 
klubbar. Om möjligt leverans före Västerås Open. 
- Mats kollar upp status för icke betalda medlemsavgifter. 

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

 


