Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb
Tid:
Plats:
Deltagare:

Onsdagen den 22 maj 2013 kl. 18.30
Schacklokalen, Källgatan 9A
André Nilsson, Anders Ylönen, Andreas Backman, Jon-Olov Vatn,
Rasmus Myklebust och Mariela Estigarribia
Adjungerade: Mats Sjödin (§8 och framåt)

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

- Specialmedaljerna är ännu inte beställda. Vi avvaktar till hösten.
- Verksamhetsberättelsen för förra året är ännu ej klar. Tyvärr har
Andrés dator kraschat, så det kan dröja ytterligare.
- Mats och Fredrik ska kolla med ABB, Sparbanksstiftelsen och
Mälarenergi om sponsring.

5.

Ekonomi

Det fanns inte mycket att höja ögonbrynen över i den ekonomiska
rapporten.
Det har dykt upp en möjlighet att anställa Kai Pyhälahti med
särskilt anställningsstöd. André får i uppdrag att sammanställa
underlag efter att ha pratat med Roger (eftersom vissa
arbetsuppgifter kan röra U-schack) och Arbetsförmedlingen.
Återkommer med mejl till styrelsen inom kort eftersom beslutet
hastar.
André och Mats har haft möte med vår nya handläggare hos
kommunen och det kändes positivt. Bidragssystemet är under
utvärdering och förutom en allmän enkät som gått ut till samtliga
föreningar i stan har vi blivit utvalda för en djupintervju som redan
utförts.
Enligt besked från Skatteverket kan inkomst i form av prispengar
vid schacktävlingar räknas som inkomst från hobbyverksamhet och
därmed skulle vi inte behöva betala sociala avgifter.

6.

Allsvenskan

Med anledning av att nya spelare har visat intresse att representera
vårt elitserielag bekräftade mötet tidigare styrelse- och årsmötesbeslut om ersättningsnivåer. Det är inte aktuellt att ändra på dessa.

7.

Tävlingar

Västmanlands GP är avslutat och VSK tog samtliga titlar!
Fyrmästaren spelades i Virsbo och VSK:s Santiago Grueso Cordoba
vann.

Santiago tog även hem Schackfyranmästaren som spelades på
slottet.
Det var mycket krockar med fotboll och annat och vi fick "bara"
ihop två lag i Kadettallsvenskans kval. Förstalaget gick återigen till
final efter att ha kommit tvåa bakom Rockaden Sthlm, medan
andralaget var där för att se och lära och trots det krigade till sig
flera partivinster.
Till SM i Örebro har vi bokat två boenden till en totalkostnad av 19
tkr. Mötet beslutar att våra deltagare betalar 80 kr per natt för
själva boendet, som i första hand är avsett för juniorer.
Mötet tog upp frågan om att arrangera stora SM 2015 eller 2016.
Frågan bordläggs och tas upp på nästa möte.
Det har varit lite trögt med svarsfrekvensen angående domare och
funktionärer inför Riksfinalen, men det ser ut att ordna sig.
8.

Träningar/schackgrupper

Juniorträningarna behöver utvecklas. Mats, André och J-O sätter
sig efter Riksfinalen och jobbar fram ett förslag till koncept.
Jesper Hall (samt Kent Vänman och Anil Surender) kommer hit
fredagen den 14 juni och diskuterar ledarutbildning. Västmanland
har tillsammans med Skåne valts ut till ett pilotprojekt för ledarutbildning.
Jesper Hall kommer även att vara med en del vid vårt läger 14–16
juni. André kontaktar Roger och föreslår att U-schack arrangerar –
då går det att få bidrag. Vi riktar oss till dem som är mogna att spela
lite längre partier och skriva protokoll. Lägret hålls i VSK:s klubblokal, men AndersY kollar även upp möjligheten att nyttja Odd
Fellows.

9.

Kommittéer

Inga rapporter har inkommit från kommittéerna. Förslag på ny
kommittéstruktur bordläggs till hösten.

10.

Renovering/lokalvård

Vi har haft en misstänkt vattenläcka i snickarboa. Vi bitlagar denna.
Vårt linoleumgolv är slitet och behöver behandlas med golvpolish.
Vi har dessutom fått klagomål från grannen ovanför att det låter
mycket när vi drar i stolarna, och det stämmer säkert. Vi har fått
offer på golvmattor (17500 kr) som kommer att skydda linoleumgolvet och minska ljudet. Styrelsen ställer sig positiv till ett inköp,
men André kontaktar Jan Ljungberg för att se om vi kan få ett
förmånligare erbjudande.

11.

Övriga frågor

Mötet beslutar att ordna bankdosor till Gunilla Andersson (5001297844) och H-G Andersson (541231-6936) så att de kan kolla och
bereda bankbetalningar. Rasmus godkänner och genomför precis
som tidigare bankbetalningarna.
Vi behöver diskutera klubbens visioner, det hinns inte med på
styrelsemötena. Vart är klubben på väg? Vad vill vi? Hur kan vi bli
(ännu) bättre? Ett förslag var att vi tar en Ålandstripp, fr/lö 9–10
augusti. Förslagsvis styrelsen + Mats, kanske några fler. André
kollar upp, samt mejlar ut och frågar.

12.

Nästa möte

I augusti, i samband med konferensen. André kallar.

Vid protokollet

Justeras

Jon-Olov Vatn

André Nilsson

