Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Urban Lundbäck, John Svensson.
Tid och plats: Söndagen den 28 april 2019 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 2018-12-09 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
- Den ekonomiska redogörelsen gicks igenom. Räkenskapsåret avslutas 1/5 och det allra
mesta är bokfört.
- Projektet ”Bästa Draget” (BD) har löpt ut så vi för inte över kvarvarande till nästa
verksamhetsår.
- Resultatet för bokföringsåret blir då bli c:a +42 000 kr mot budgeterat nollresultat.
Orsakerna till avvikelsen är framför allt:
 SSF:s bidrag till oss för ungdomsklubbar ökade från 8000 kr till 17000 kr beroende på
att deras ”pott” ökade.
 Den planerade jubileumstävlingen för S4ans länsfinal i Arboga kunde inte realiseras
utan i stället gick länsfinalen i Västerås med c:a 24 000 kr lägre kostnad än budgeterat
framför allt p.g.a. att bord och stol ingick i lokalhyran.
 Vi nådde inte upp till budgeterade kostnader för aktiviteter inom projekt BD.
- Vi har beviljats 10000 kr i verksamhetsbidrag för år 2019 från landstinget. Kan användas t.ex.
för ledarutbildning inom regionen. Senaste ansökningsdag 1/10. Vi har inte utnyttjat detta på
senare år och är knappast aktuellt i år heller.
- Urban visade en del av de ekonomiska siffror som SSF presenterade vid distriktsmötet i
Hallsberg. SSF:s bidrag från MUCF har ökat kraftigt framför allt beroende på Yes2Chessklubbar.
Vid mötet presenterades även den nya policyn för SSF:s bidrag för ungdomsklubbar. För att
stimulera kontakten mellan distrikten och skolschackklubbarna villkoras bidraget med att
distriktet måste genomföra aktiviteter gentemot skolklubbar. Aktiviteterna redovisas till SSF
och poängsätts. Poängen utgör grunden för berättigat bidrag.

6.

Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
- Lägre kostnader än budgeterat för kommittén under året, huvudsakligen beroende på att
kommunens lokalbokningsansvarige vid två tävlingar dubbelbokade så att vi fick flytta från
redan bokad lokal och därmed slapp betala lokalkostnaden.
- Margo Zarytovskaya VSK vann Flick-SM klass B (14-16 år).
- Pontus Sjödahl Västerås SK vann Malmö Open som ingår i Svenskt GP och han leder GP.
- Totala antalet individuella starter i MGP minskade återigen nu från 127 till 73 trots att Örebro
GP fick några extra deltagare utanför Mälardalen eftersom tävlingen gick samma helg som
Snabbschack-SM. Totalt har antalet individuella starter halverats sen premiäråret 2016-17.
Urban tar en diskussion med övriga distrikt om MGP:s framtid.
- Skollag-DM spelades återigen i Surahammar. 25 lag deltog mot 21 i fjol.
- Tävlingskalender för 2019-20 tas fram av Urban och John under juni månad.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
- I Västerås fick vi en nedgång i antalet starter jämfört med året innan men det kompenserades nästan helt av en ökning i resten av länet. Inom projekt BD gjordes satsningar
speciellt inom Hallstahammar och Sala kommuner och där ökade deltagarantalet väsentligt.
- Eftersom länsfinalen gick i Bombardier arena i år kunde vi öka antalet deltagare med nästan
200 st. Tävlingen flöt på mycket bra och tidsschemat hölls. Många äldre skolelever ställde upp
som domare och var mycket duktiga. Tävlingen vanns av Kila skola Sala, ett bevis för att
satsningen i Sala gett resultat.
- Stömsholms och Odensvi skolor har bildat skolschackklubbar under året.
- Riksfinalen S4an går i Västerås 25/5.

8.

Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt)
Erik har varit i kontakt med Kent Vänman SSF angående att ordna ett gemensamt läger, men
SSF:s intresse var att vi skulle hålla i deras läger.
Olika lägeridéer diskuterades på mötet. Erik äger fortsatt frågan.

9.

Kongress 2019 11/6 18.00
- 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.
- Ingen valberedning finns f.n.
- 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.
- Flytt av bokföringsår känns inte viktigt för närvarande, ej heller att skriva in något om
databehandling i stadgarna eftersom sådan i alla fall regleras överordnat av GDPR.

10.

Övriga frågor
- Inga övriga frågor.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 19:30.
Nästa möte blir 2018-08-11 kl 17.00 eventuellt i Arboga. Erik kollar med Björn.
Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

