Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Christina Einarsdotter, Urban Lundbäck.
Tid och plats: Söndagen den 22 april 2018 kl. 17.00 VSK klubblokal, Källgatan 9A
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 17.00

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 2017-12-10 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
- Den ekonomiska redogörelsen gicks igenom. Räkenskapsåret avslutas 1/5 och det mesta är
bokfört.
- Resultatet för bokföringsåret beräknas bli c:a +2 000 kr. Urban flyttar 30 000 kr av
projektbidraget för BD till nästa verksamhetsår.
att både årets och fjolårets priser hamnade på verksamhetsåret.
- Erik har meddelat landstinget att vi inte avser att söka projektbidraget BD för 2018.

6.

Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
- Margo Zarytovskaya VSK vann Flick-SM klass B (14-16 år) och Elsa Wass också VSK kom trea.
- Totala antalet individuella starter i MGP har minskat från 147 till 127 d.v.s. c:a 14%. Sista
deltävlingen, Vårdraget, ökade dock något i deltagarantal mot i fjol.
- Skollag-DM spelades återigen i Surahammar och på skoltid. 21 lag deltog mot 24 i fjol.
- Tävlingskalender för 2018-19 tas fram av Urban under juni månad.
- John Svensson går in som ledamot i kommittén stället för J-O Vatn som avsagt sig.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Christina Einarsdotter)
- I Västerås befarade vi en nedgång i antalet starter p.g.a. att kommunkvalet avskaffades och vi
hade mindre resurser till klassbesök. I stället överträffade Västeråsfinalen i Bombardier Arena
på skoltid totala deltagandet i föregående års kommunkval!
- Inom projekt BD gjorde vi under säsongen en extra satsning på Sala kommun med en
separat kvaltävling där som gav 85 starter mot 0 året innan.
- I år hade vi begränsat antal klasser i länsfinalen till c:a 40 (blev 39), eftersom fjolårets
rekorddeltagande var svårt att hantera. Tävlingen flöt på mycket bra och tidsschemat hölls.
Bortfallet inom klasserna blev större än beräknat, så vi kanske kunde ha haft med några
klasser till.
- År 2019 är det 40 år sen Schackfyran startade och det skedde i Arboga. Med anledning av
detta är ambitionen att ha länsfinalen i Arboga. Erik kontaktar Joakim Sparv angående status.
Beslut om var länsfinalen ska gå behöver tas före sommaren.
- Urban går in i S4an-kommittén som sammankallande. Christina kvarstår som medlem. Om
länsfinalen går i Arboga är det en fördel om någon därifrån är med i kommittén.

8.

Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt)
- Erik har diskuterat ev. tränarkurs med J-O Vatn, men inget konkret bestämt ännu. Kan bli
aktuellt i höst och ev. kombinerat med domarutbildning.
- Vi har ingen central domarkurs före riksfinalen S4an, men om någon skola vill ställa upp med
domare som behöver utbildning kan punktinsats på skola bli aktuell.

9.

U-Schacks årsmöte
- Kongressen tidigareläggs en dag till 11/6 kl. 18.30. Urban ändrar på U-Schacks kalender. Erik
kallar och frågar i samband med kallelsen om klubbarna har några parentationer att anmäla
till kongressen. Urban och Erik hjälps åt med verksamhetsberättelse. Urban ser till att
revisorerna får underlag för revision.
- Som i fjol föreslår styrelsen till kongressen att avgiften till U-Schack är den av SSF beslutade
avgiften + 30 kr för seniorer och +0 kr för juniorer.
- Erik kontaktar André Nilsson angående status för valberedningens (André och Roger
Andersson) arbete .

10.

Övriga frågor
- Inga övriga frågor.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 19:30. Nästa möte 2018-08-26 17.00 i VSK klubblokal. Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

