Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Björn Johansson, John Svensson
(delvis), Christina Einarsdotter (glimtvis)
Tid och plats: Söndagen den 26 augusti 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 2018-04-22 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
Resultatet för senaste verksamhetsåret blev + c:a 5000 kr på en omsättning av drygt 160 000
kr, lite över det budgeterade nollresultatet.
Urban presenterade en preliminär budget för innevarande år som också slutar med ett
nollresultat. Mötet godkände budgetförslaget med tillägget att Urban lägger till en saknad
rubrik i Excelversionen.
30 000 kr återstår av projektbidraget fram till slutet av 2019.
Vi fortsätter med att erbjuda ersättning till klubbar för klassbesök som deras medlemmar gör
inom ramen för BD (norra länsdelarna). Reseersättning enligt U-Schacks regelverk erhålls vid
klassbesök inom projekt BD.
Urban föreslår lämplig placering av frigjorda medel på fasträntekontot vid nästa möte 9/12.

6.

Tävlingskommittén (sammankallande Urban)
Västerås SK vann kadett-SM för andra året i rad.
Vid årets SM blev det ingen medalj för Västmanland i någon av de officiella mästarklasserna,
men Kian Griffin Västerås SK tog silver i Schackfyranmästaren och Kai Pyhälahti vann klass III:7.
Preliminär tävlingskalender för 2017-18 finns på hemsidan.
Första tävlingen i länet för säsongen är Suradraget 22/9 som alltså återkommer efter fjolårets
premiär.
Fyrdistriktsmatchen för 12-mannalag arrangeras i år av Östergötland 15/9 i Linköping. Urban
har skickat ut inbjudan till de av länets klubbar som kan tänkas vara intresserade.
MGP fortsätter i år med samma tävlingar som i fjol.
Kent Vänman har avsagt sig ansvaret för MGP och efterlyser ersättare. Urban kontaktar Kent
och kollar vad jobbet innebär.
Urban sonderar förutsättningarna för att köra distriktsserien. Förra säsongen gick det inte att
få ihop nödvändigt antal lag.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban)
I årets riksfinal deltog 2247 fjärdeklassare. Tävlingen vanns av Lena skola Vårgårda. Bästa
Västmanlandsskola blev länsfinalvinnarna Tuppkärr 4:4 Surahammar på 13:e plats tätt följda
av Kila skola Sala. Speciellt roligt med Kila skola eftersom vi gjorde en satsning på
(BD).
Vi har ambitionen att göra en satsning inom BD för att åter få fart på S4an i Fagersta och
Skinnskatteberg och om intresse finns väcka Norberg.
2019 är det 40 år sen Schackfyrans första länsfinal i Arboga och planer finns därför att förlägga
länsfinalen 2019 till Arboga som en del i jubileumsfirandet. Inom kort har man ett möte där
bl.a. spellokal diskuteras. Björn återrapporterar till Urban. Joakim Sparv har ett möte med
potentiella sponsorer i september varefter förhoppningsvis ett slutligt beslut kan tas om tid
och plats för länsfinalen 2019.
Urban tar fram information om S4an och erbjudande om klassbesök i länet utanför Västerås
och skickar ut detta till berörda skolor. Västerås Schackklubb ansvarar för S4an inom Västerås
kommun.
Björn går med omedelbar verkan in i S4an-kommittén som då består av Urban, Kjell Adolfsson
och Björn.

8.

Utbildningskommittén (sammankallande Erik)
Läger- och ungdomsledarkurser diskuterades. Ett problem är att hitta ansvarig. Inga konkreta
utbildningsinsatser spikade men Erik undersöker förutsättningarna för att göra en insats.

9.

Bidragsansökningar 2018
Erik skickar in bidragsansökan till landstinget före 1/10.

10.

Övriga frågor
Erik rapporterade från SSF:s kongress. Ted Gemzell valdes till ny ordförande för SSF.
Man beslöt om oförändrad medlemsavgift 240 kr för verksamhetsåret 2019 vilket innebär att
U-Schacks avgift för innevarande verksamhetsår också blir oförändrad 270 kr.
Eskilstuna presenterade sitt koncept för 2019 års SM.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 19:30. Nästa möte 2018-12-09 17.00 VSK klubblokal. Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

