
Styrelsemöte för U-Schack 
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Gert Åkerman. 
Tid och plats: Söndagen den 10 december 2017 kl. 17.00 VSK klubblokal, Källgatan 9A 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet kl. 17.15 

2. Godkännande av dagordning och kallelse 
Dagordning och kallelse godkändes. 

3. Val av mötesfunktionärer 
Erik valdes till mötesordförande och Urban till sekreterare. 

4. Föregående protokoll 
Föregående styrelsemötesprotokoll 2017-08-27 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk redogörelse 
För innevarande år budgeteras ett nollresultat. Vi kommer knappast att nå budgeterade 
kostnader för några poster som belastar projekt BD (Bästa draget) t.ex. klassbesök utanför KAK 
och Västerås. Inköp av medaljer kommer att överskrida budget med c:a 5000 kr eftersom 
medaljer beställdes i jämnt 300-tal för att stämma med förpackningen. 
Klubbidrag på 300 kr för gjorda klassbesök inom ramen för BD får begäras av klubbarna. 
Bindningen av belopp på fasträntekonto hos Marginalen Bank upphör 20180104. Urban 
förlänger med 1 år och ökar beloppet med ytterligare 50 000 kr. 
 

6. Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck) 
Västerås Schackklubbs förstalag vann Juniorallsvenskan. De svenska mästarna är: Santiago 
Grueso Cordoba, Alfons Emmoth, Ludvig Carlsson och Filip Björkman. 
 
Suradraget, en ny tävling som ersatte Virsbodraget lockade 39 spelare, nästan dubbelt så 
många som Virsbodraget i fjol. Glädjande var att många nya spelare från Surahammar deltog. 
Arrangören skötte själv om lottning etc med visst stöd. Förhoppningsvis blir tävlingen ett 
stående inslag i U-Schacks kalender. 
 
Mälardalens GP har inletts med Hallsbergs GP och Arosträffen i Västerås. I Hallsberg deltog 46 
spelare och i Västerås 67 spelare, i båda fallen en nedgång med c:a 25%. Kanske nedgången 
beror på att MGP inte längre åtnjöt nyhetens behag? 
 
Distriktsserien ställdes in på grund av för få deltagande lag. 
 
Blixt och Dunder hade 32 deltagare, lite färre än genomsnittet på senare år. 

 

7. Schackfyrankommittén (sammankallande Christina Einarsdotter) 
Ett femtiotal klassbesök har genomförts exklusive KAK. 
Västerås kommunkval ersätts denna säsong med en Västeråsfinal på skoltid 17/1. Över 1000 
deltagare är anmälda så modellen att inte köra kommunkval verkar inte dra ned startsiffrorna. 
 
11/1 spelas en kvaltävling i Sala för S4:or från kommunen, en satsning inom projekt BD.  
Totalt räknar vi med rekorddeltagande i år i länets schackfyrantävlingar. Som beslutades vid 
mötet i maj kommer det att vara en begränsning på antalet lag till länsfinalen i stället för en 
poänggräns för att säkerställa att arrangemanget klaras av. 
Antal platser till länsfinalen från de olika regionkvalen diskuterades. En direkt fördelning efter 
antal klasser (eller folkmängd) inom kvalortens upptagningsområde har den nackdelen att 
kvalorter med lågt deltagande gynnas. Beslöts att Urban kontaktar berörda för att kontrollera 



om de verkligen behöver alla platser som upptagningsområdet skulle ge rätt till. 
Fördelningen av ansvar inför länsfinalen, t.ex. anmälningsförfarande, måste klargöras 
(Christina). 
Skicka resultat och antal deltagare från alla kval samt uppgift om gjorda klassbesök till Urban. 
Klasslistor  inklusive  födelsedata och adresser behövs för alla som går till länsfinalen för 
medlemsregistrering. 
Joakim fortsätter att undersöka förutsättningarna för en länsfinal i Arboga under 
jubileumsåret 2019 och rapporterar vid nästa möte. 
 

8. Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt) 
Behov finns av tränarkurs. Erik äger frågan. 
S4an domarkurs ev. inför riksfinalen. 
 
 

9. Projekt Bästa draget 
C:a 2000 kr bokfört på BD hittills under verksamhetsåret. Tillkommer c:a 1500 kr för kvaltävling 
i Sala samt klubbidrag för klassbesök inom ramen för BD. 
Den del av kostnaden för medaljer, och schackspel som kan hänföras till satsningen på BD 
bokförs på projektet. 
Erik har redovisat status för BD till landstinget.  

10.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 

11. Mötets avslutande och nästa möte  
Mötet avslutades kl. 19:00. Nästa möte 2017-04-22 17.00. Erik bestämmer plats och kallar. 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Erik Degerstedt, ordförande  Urban Lundbäck, sekreterare 


