
Styrelsemöte för 
Västerås Schackklubb 
 
Tid: Onsdagen den 27 mars 2013 kl. 18.30 
Plats: Schacklokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: André Nilsson, Anders Ylönen, Andreas Backman, Erik Degerstedt 

Jon-Olov Vatn, Rasmus Myklebust, Christer Carmegren och Mariela 
Estigarribia 

Adjungerade: Mats Sjödin och Urban Lundbäck 
 

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. Kommentarer till 
föregående protokoll 
samt restpunkter 

- André har skickat en skrivelse till Skatteverket angående sociala 
avgifter på prispengar. Vi avvaktar svar. 
 
- André hade bokat möte med kommunen angående bidragen, 
men det har blivit framflyttat pga. att handläggaren blev sjuk. 
 
- Specialmedaljerna är ännu inte beställda. André tar tag i detta. 
 
- Böckerna till Riksfinalen är inte beställda. André fixar. 
 
- Verksamhetsberättelsen för förra året är ännu ej klar. Även detta 
ligger på André. 
 
- Mats och Fredrik ska kolla med ABB, Sparbanksstiftelsen och 
Mälarenergi om sponsring. 

5. Ekonomi  Åtagandet vi fick från kommunen är felaktigt formulerat. Ett nytt på 
gång, men innan det är ordnat med påskrifter kommer inga 
pengar. 
 
Medlemsantalet fortsätter uppåt och kommer att passera 500 
medlemmar i år! 
 
En ny kontoplan har tagits fram och mötet tyckte att den såg bra 
ut.  Vi får känna oss för och justera till nästa år om det behövs. 
 
Bidraget från SSF har kommit och blev ca 10 tkr mer än budgeterat. 
 
Budgeten för 2013 godkändes. 
 
Mötet bekräftade de beslut de som fattats per e-post, nämligen att: 
  - Gunilla Andersson och Ashir Ioliev anställs på halvtid med särskilt 
anställningsstöd från 1 april. 
  - Hans-Göran Andersson anställs på heltid med arbetsprövning 
från den 8 april. 



6. Allsvenskan  VSK har protesterat mot att Team Viking använde sig av för många 
utländska spelare i matchen mot oss och protesten gick igenom, 
vilket medförde att resultatet ändrades (från förlust) till vinst för oss 
med 5½–2½. 
 
Vi gjorde en skaplig säsong i Allsvenskan och alla våra lag klarade 
sig kvar. Tyvärr blev vi dock tvungna att lämna walk over med 
fjärdelaget i en match i division III. På grund av problemen med att 
få ihop fullt lag beslutade mötet att vi plockar bort ett lag i division 
III nästa säsong. 

7. Tävlingar  Sex spelare åkte till Dala Open i januari, åtta deltog i Västgöta Open 
i februari. Till Påskturneringen åker ett tiotal och spelar. 
 
S4ans Västeråsfinal spelades i Rudbeckianskas matsal med ca 400 
deltagare i två pass f.m./e.m. Klubben kunde räkna in 387 nya 
medlemmar! S4an-mästaren är inplanerad den 19 maj och en 
specialinbjudan skickas ut i mitten av april. Allt rullar på som 
planerat inför Riksfinalen den 1 juni. 
 
I Skollag-DM deltog 17 lag på lågstadiet, 11 på mellan- och 1 på 
högstadiet. 
 
Knatte- och Minior-VM samlade ca 60 deltagare. I Miniorklassen har 
vi tappat deltagare sedan starten 2011. 
 
Veteran-KM är avslutat. Vinterturneringen blev tyvärr inställd pga. 
få anmälningar och därtill några avhopp i sista stund. 

8. Träningar/schackgrupper  Rapport från Mats 
- Engelska skolan går lite knackigt. 
- U-schacks Sportlovsläger på Rävnäs samlade ca 40 deltagare. 

9. Kommittéer Försöket med pensionärsschack är avbrutet på grund av lågt 
intresse. 

10. Renovering/lokalvård Vi är fler anställda, vilket ställer större krav på arbetsplatsen. Vi har 
köpt in en ny kontorsstol samt ett höj- och sänkbart bord. Mötet 
godkände att vi även köper in en enkel dator och en bildskärm. 

11. Övriga frågor - Strukturarbetet fortskrider, t.ex. med fikalådor som underlättar vid 
arrangemang. Övriga saker som setts över är t.ex. kontoplanen och 
budgeten. 
 
- André har funderat på hur vi kan nyttja Ralf bästa sätt. Mötet 
ställde sig positivt till att Ralf kommenterar "månadens parti" och 
lägger upp på hemsidan. 

12.  Nästa möte André kallar. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Jon-Olov Vatn    André Nilsson 


