Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb
Tid:
Plats:
Deltagare:

Onsdagen den 4 september 2013 kl. 18.30
Schacklokalen, Källgatan 9A
André Nilsson, Anders Ylönen, Andreas Backman, Fredrik Emmoth,
Jon-Olov Vatn, John Svensson, Christer Carmegren och Mariela Estigarribia (t.o.m. §5)
Adjungerade: Mats Sjödin (§6 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.
- Verksamhetsberättelsen för förra året är ännu ej klar.
- Mats och Fredrik ska kolla med ABB, Sparbanksstiftelsen och
Mälarenergi om sponsring.

5.

Ekonomi

Arbetsförmedlingen strular med tredjefaspengarna för Ashir och
Gunilla. Erbjudandet från i våras går ut på att de ska vara tredjefasplacerade på halvtid (vilket ger oss ca 5000 kr i anordnarbidrag
per person och månad) samt halvtidsanställda med så kallat särskilt
anställningsstöd. Vi har dock inte fått något anordnarbidrag sedan
starten den 1 april. André har varit i kontakt med arbetsförmedlingen i frågan och det sker konstruktiva diskussioner i
frågan. Vi tar kontakt med facket i frågan, men ligger tills vidare
lågt med att varsla Ashir och Gunilla.
Kai Pyhälahti har blivit anställd med särskilt anställningsstöd. Kai
kommer även hyras ut till U-schack.
André kommer stötta H-G under hösten, och får ersättning av
klubben för detta (5 000 kr för hösten). André undersöker
möjligheten att utverka bidrag för handledarstöd.
Det har kommit önskemål om en friskvårdspeng för de anställda i
klubben. Mötet beslutade att ge dem (även tredjefasare) 1500 kr
per år i friskvårdsbidrag mot uppvisande av kvitto. Detaljer runt
villkoren utarbetas av André och Rasmus.
Mötet beslutade att köpa in tröjor till våra anställda för att ge ett
representativt intryck ute i våra grupper och andra sammanhang.
Kostnad ca 5000 kr.
André har gjort större bokinköp än budgeterat. Böckerna kommer
säljas i samband med Västerås Open och elitseriesammandraget.
Mötet godkände inköpet. Böckerna bokförs som en tillgång.

Vi har masonitbräden till försäljning, men inga pjäser. Mötet
beslutade att köpa in ett antal (50–100) pjäsuppsättningar för
försäljning.
6.

Allsvenskan

Vi har fått några nya starka nya spelare: Peter Bergström från SK
Team Viking, Markus Örndahl från SK Rockaden Sthlm och Björn
Gillefalk från VASK. På minuskontot räknar vi in Fredrik Eriksson
som flyttat och går till Eskilstuna SK.
Sveriges Schackförbund har haft svårt att fylla serierna. Efter
förfrågan har vi beslutat att anmäla ett fjärdelag trots tidigare
beslut om motsatsen. Tanken är att stommen i laget ska bestå av
ungdomar.

7.

Tävlingar

Policy kring ersättning för tränare, ledare, och föräldrar diskuterades. Frågan bordlades. André, J-O och Mats tar fram ett
förslag.
- Vi fick mycket positiv feedback efter Riksfinalen i S4:an.
- Vid SM (i Örebro) var vi för tredje året i rad största klubb (räknat till
antalet starter). Ett par fina prestationer ur högen: Santiago vann
S4anmästaren, Simon Wikström vann Knatte-weekend.
- I finalen i Kadettallsvenskan kom vi 5:a.
- Västerås Open ser ut att sätta nytt deltagarrekord.
- Skol-SM: vi hoppas få ihop ca 50 deltagare.
- Vi ordnar det inledande elitseriesammandraget på Växhuset i
november.
- Till Juniorallsvenskan skickar vi ett lag.
- Till nästa års riksfinal i S4an ger SSF precis som i år 25 tkr. Västerås
stad har gett muntligt löfte om att också ge lika mycket som sist.
Därmed står det klart att vi arrangerar riksfinalen även 2014.
- Frågan om att ansöka om SM 2015 eller 2016 bordlades.
- André visade den preliminära inbjudan till en ny turnering,
Schackiaden. Det blir en ungdomstävling som spelas under
trettonhelgen. Mötet beslutade att vi kör turneringen.

8.

Träningar/schackgrupper

Vi ordnar schackläger tillsammans med Uppsala Skolschackklubb
20–21 september. Vi siktar på ca 25 deltagare från Västerås. André
driver det.

9.

Kommittéer

Inga rapporter har inkommit från kommittéerna.

10.

Renovering/lokalvård

Vi har snyggat till borden och polerat golvet, samt lagt in nya
mattor i stora rummet. Det har gett en rejäl ansiktslyftning och en
bättre ljudmiljö.
Vi har bitlagat mattan i snickarboa. Grundproblemet är fukten i
golven. Det innebär enligt Lasse Nilsson ingen risk för sanitär
olägenhet så länge man inte river i golvet. André och Fredrik är i
kontakt med BRF om var ansvarsfrågan ligger. Föreningens
försäkringskonsult rekommenderar förening att anmäla detta till
bolagets fastighetsförsäkring. Vi får se om det händer något. Mötet
beslutade att vi lägger samma typ av mattor i snickarboa som i
stora lokalen.
Vi skulle behöva tilluft i snickarboa. Inget beslut i frågan.

11.

Övriga frågor

Fredagen den 13 september kör vi en konferens med visionsfrågor.
Andreas skriver förslag till dagordning.
Erik Degerstedt flyttade för en tid sedan och meddelar att han
avgår ur styrelsen. Vi tackar Erik för den här tiden!

12.

Nästa möte

André kallar.

Vid protokollet

Justeras

Jon-Olov Vatn

André Nilsson

