
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid:  Onsdagen den 30 november 2011 kl. 18.30 
Plats:  Schacklokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: André Nilsson, Ivan Lundberg, Rasmus Myklebust, John Svensson, 
  Jon-Olov Vatn 
Adjungerade: Christer Carmegren, Mats Sjödin 
 

Protokoll 

1. Mötets öppnande André förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av 
dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Val av mötesfunktionärer André valdes till mötesordförande, Jon-Olov till sekreterare. 

4. Föregående protokoll - André har tecknat rörligt avtal med Mälarenergi. 
 
- "Västerås & Company" är intresserat av att stötta Västerås Open. 
André fortsätter kontakten. 

5. Skrivelser (SSF 
Förbundsnytt) 

Ungdomsstyrelsen ändrar det statliga bidragssystemet så att en 
klubb måste ha 60 procent ungdomar (6–25 år) för att räknas som 
ungdomsklubb och därmed räknas med i underlaget till statliga 
bidrag till SSF. Västerås Schackklubb kommer inte att ha några 
problem att nå denna gräns. SSF kommer sannolikt att modifiera 
sina bidragsregler framöver. Oklart hur detta påverkar oss. 

6. Ekonomi  - Den ekonomiska rapporten från Rasmus och Mats gicks igenom. 
 
- Banken har satt stopp för insättningar från föreningar. Rasmus gör 
nödvändiga beställningar av bankningspåsar. 
 
- Mötet bestämde att en översyn av tävlingsbidragen ska göras. J-O 
inhämtar synpunkter från styrelsemedlemmar och sammanställer 
till nästa styrelsemöte ett förslag till bidrag för specifika tävlingar, 
samt tar fram rekommendationer hur resebidrag ska hanteras 
(startavgift, resebidrag, logi, etc.). 
 
Rockadenjunioren. Mötet bedömde detta som en prioriterad tävling. 
Ingen avgift tas ut av juniorerna. 
 
Juniorallsvenskan. Avgiften för spelarna bestämdes till 500 kr. Mats 
fakturerar. 
 
Resebokningar. André tar en diskussion med Ralf om hantering av 
resebokningar, i första hand för A-laget. 
 
Mats anställning. Mats är anställd på heltid från 1 december 2012. Vi 
har fått ett höjt lönebidrag under ett år (70% till 80%), därefter sker 
omförhandling. 
 



Den utökade arbetstiden skapar behov av förbättrade hjälpmedel 
både för Mats och för andra. Mötet fastställde följande ekonomiska 
ramar: 
- laptop till Mats: max 4000 kr 
- filserver för gemensamma dokument, med backupmöjlighet: max 
2000 kr 
 
- Mötet beslutade att ersättningar fortsättningsvis inte utgår för 
utgifter av typen p-bot eller fortkörning. 
 
Budget 2012. Frågan om befogenheter utöver budget diskuterades. 
Förslag: Firmatecknarna har var för sig befogenhet att spendera 
5000 kr för föreningsändamål utan att det täcks av tidigare budget-
beslut från styrelsen. Information om utgifter ges på nästa styrelse-
möte för retroaktivt godkännande. För utgifter utöver denna 
summa ska styrelsens godkännande först inhämtas. 
 
Frågan bordlägges och tas upp på nästa styrelsemöte för en bredare 
förankring i styrelsen. 
 
Obetalda medlemsavgifter. Mats gör ett sista ryck för att få in 
ytterligare medlemsavgifter. Det rör främst schackfyrangrupperna. 
 
Julgåva till anställda. 
- Julbonus till Mats. Då det ekonomiska läget medger det beslutade 
mötet att ge Mats 5000 kr i bonus (utbetalas i december). Sociala 
avgifter tillkommer. 
- Jullunch/julmiddag: André tar med Mats och tredjefasarna på 
jullunch. 

7. Allsvenskan  Laguttagning. Hanteringen av laguttagningarna behöver förbättras 
då de lägre lagen får för lite tid att fastställa sina lag. Frågan 
bordläggs. J-O får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till nästa 
styrelsemöte. 
 
Lagledare för tredjelaget. Mats tar lagledaruppgiften för tredjelaget 
säsongen ut. 
 
Lathund för hemmamatchansvarig: J-O får i uppdrag att ta fram en 
lathund till nästa styrelsemöte. André har ett förberett utkast. 

8. Tävlingar  - Västerås Open hade 225 deltagare och var ett väldigt lyckat 
arrangemang som gav ca 20 000 kr plus förutsatt att inte 
Skatteverket har några invändningar (se föregående protokoll). Vi 
behöver se över organisationen och hur vi utvecklar arrange-
manget. 
 
- Skol-SM. Vi vann ingen titel i år, men hade många framskjutna 
placeringar. Bäst lyckades John Svensson med en tredjeplats. 
 
- Manhem Open. Vi hade tre deltagare. Klubben står för 
startavgiften. Mats följer upp. 
 
- Skol-DM. Succé! Högsta deltagarantalet på många år, med 
deltagare från Uppland, Dalarna, Närke och Värmland. Vi tog 
samtliga titlar! Vi har en hel del erfarenheter att dra, t.ex. bör vi 



förbättra inbjudan till tävlingen (karta m.m). 
- Rockadenjunioren. Lyckat för våra lag som deltog. 2:a på 
högstadiet. 3:a på mellanstadiet. Förhoppningsvis skickar vi fler lag 
nästa år. 
 
- Juniorallsvenskan. Förstalaget kom 5:a i div I. Andralaget skrällde 
och vann div. II, vilket betyder att vi även nästa år är representerade 
i högsta divisionen. 
 
- Blixt & Dunder. Mats och Rasmus stämmer av inför helgens 
arrangemang. 
 
- Tegelstöten. Ingen insats från klubben, men det kommer att åka 
ett gäng. 
 
- Karlstad Open. Ingen insats från klubben, men även där ser det ut 
att bli ett gäng som åker. 
 
-  Kungsdraget. Ansvarig saknas fortfarande. 
 
-  Riksfinalen i Schackfyran. Vi har haft möte med restaurangen och 
diskuterat avtalsförslag för fördelningen av intäkterna. Vi har även 
haft möte med Kent Vänman (SSF). Vi är överens om nivåerna på 
vinsten som VSK bör göra på arrangemanget, men avvaktar med att 
färdigställa avtalet tills vi har bättre koll på utgifter och inkomster. 

9. Träningar/schackgrupper  - Det rullar på i grupperna. Bäckby har dock tappat, där behöver vi 
göra en nysatsning. 
 
- Mats har många tjejer i grupperna, och vi vill se till att främja dem 
och förmå dem att fortsätta. Mats letar ledare för en tjejsatsning. 

10. Kommittéer Rapport från Schackfyrankommittén 
Årets stadsdelskval hade 5 kvalheat med 33 klasser och totalt 625 
deltagare i Växhuset. Deltagarantalet har rusat i höjden sedan vi 
började med vardagskval. Lärarna är mycket nöjda liksom 
Växhuset. Nästa år kör vi ett kvalheat till eftersom vi väntar oss en 
fortsatt ökning av deltagarsiffrorna.  

11. Restaurangchansen Bordlägges. Någon sammanställning är inte gjord ännu. 

12.  Övriga frågor André kollar upp införskaffande av brandsläckare, brandvarnare 
och "första-hjälpen-station" till klubben. 

13. Nästa möte När kommunen fattat beslut om bidragen kallar André till nytt 
styrelsemöte, dock senast 11 januari 2012. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 



Jon-Olov Vatn    André Nilsson 


