
Styrelsemöte för U-Schack 
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, John Svensson. 
Tid och plats: Söndagen den 9 december 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 2017-08-26 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk redogörelse 
För innevarande verksamhetsår budgeteras ett nollresultat. Vid budgettillfället utgick vi från 
att länsfinalen S4an skulle spelas i Arboga, men den blir i stället i Bombardier Arena Västerås 
där bord och stol ingår i hyran vilket sänker kostnaden, så det blir antagligen ett plusresultat 
under året. För att underlätta att få funktionärer till tävlingen beslöts om ett bidrag från U-
Schack på 100 kr/funktionär som tillfaller den klubb funktionären tillhör. 
U-Schack tar även kostnaden för funktionärsfika. Urban undersöker om egen 
kioskverksamhet tillåts i Bombardier vid länsfinalen. I så fall har VSK sagt sig vara intresserade 
av att ansvara för den, 
 
Bindningen av belopp på fasträntekonto hos Marginalen Bank upphör 20180109 (ränta 1,1%).  
Urban förlänger med 1 år (f.n. ränta 1,25%) och oförändrat belopp. 
 

6. Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck) 
- Fyrdistriktsmatchen vanns i år av arrangerande Östergötlands SF med Västmanland på andra 
plats. 
- Suradraget lockade i år 27 spelare vilket var en liten minskning jämfört med premiäråret i 
fjol. 
- Mälardalens GP har inletts med Hallsbergs GP och Arosträffen i Västerås. I Hallsberg deltog 
bara 23 spelare mot 46 i fjol och i Västerås 41 spelare mot 67 i fjol. Jämfört med premiäråret 
2016 har deltagarantalet i dessa två tävlingar minskat med över 50%. 

 
- Distriktsserien blev återigen inställd. Ett nytt format erbjöds men intresse saknades ändå. Det 
kan vara idé med ett uppehåll något år innan nytt försök. 
- Västerås Schackklubbs förstalag lyckades inte försvara fjolårets vinst i Juniorallsvenskan, men 
hamnade på en hedrande tredje plats.  
- Blixt och Dunder hade 31 deltagare ungefär som i fjol. 

 
  



7. Schackfyrankommittén (sammankallande Urban Lundbäck) 
Ett fyrtiotal klassbesök har genomförts. 
Det har inte lyckats att få med Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg i Schackfyran. Samtliga 
tillfrågade skolor har tackat nej. En viktig anledning är nog att lokalt engagemang saknas. 
En kvaltävling hölls i Sala 6/12 med deltagande av 7 klasser ( 4 i fjol). 
Västerås spelar sin tävling 5/2 där prognosen är en viss nedgång från fjolårets rekordsiffra. 
I Surahammar blir det kval 15/2, och där ser det ut att bli en rejäl ökning av antalet deltagande 
klasser. 
KAK har egna kvaltävlingar på några orter. 
Det gick inte att få till en länsfinal i Arboga under jubileumsåret. Länsfinalen spelas i stället i 
Bombardier Arena Västerås 30/3 vilket innebär att antalet klasser till länsfinalen kan ökas till 
c:a 45. 
Andra möjligheter att fira jubileet, diskuterades. 

8. Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt) 
Erik presenterade ett förslag till helgläger. Start lördag c:a 10, slut söndag c:a 15. Två grupper 
(nivåer).  Erik kollar på lämplig lokal och gör en ekonomisk kalkyl. 
 
 

9. Valberedning för U-Schack 
Årsmötet lyckades inte hitta valberedare. Erik kollar med Mats och Christina om de ställer 
upp. 

10.  Övriga frågor 
- En viktig fråga för U-Schack är hur vi ska få igång klubbverksamheten ute i länet. Många 
traditionella klubbar har lagts ned eller har en tynande verksamhet. Erik försöker få ihop ett 
större möte med deltagare från länet för att diskutera denna framtidspunkt, kanske i samband 
med kongressen? 
- Urban representerar U-Schack vid SSF:s informationsmöte i Hallsberg 26-27/1. Urban skickar 
själv in anmälan.  

11. Mötets avslutande och nästa möte  
Mötet avslutades kl. 19:30. 
Nästa möte blir 2018-04-28 17.00. 
Urban uppdaterar U-Schacks kalender. 
Erik kallar. 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Erik Degerstedt, ordförande   Urban Lundbäck, sekreterare 


