Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), John Svensson, Urban Lundbäck
Tid och plats: Söndagen den 1september 2019 kl. 17.00 VSK klubblokal, Källgatan 9A
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 17.30

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 2019-04-28 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
Resultatet för senaste verksamhetsåret blev +ca 42 000 kr på en omsättning av drygt 278 000
kr. Det är klart över det budgeterade nollresultatet. Orsaker redovisades vid förra
styrelsemötet.
Urban presenterade en preliminär budget för innevarande år som slutar med ett plusresultat
på 7 000 kr.
Vi fortsätter med att erbjuda ersättning till klubbar för klassbesök som deras medlemmar gör i
de norra länsdelarna. Reseersättning enligt U-Schacks regelverk erhålls vid klassbesök utanför
egna kommunen.
Urban köper en svartvit skrivare att användas vid tävlingar så att vi slipper låna VSK:s. Kostnad
c:a 1500 kr.

6.

Tävlingskommittén(sammankallande Urban)
Vid årets SM vann André Nilsson och Peter Bergström Västerås SK Chock-SM. Baldur Teodor
Peterson Västerås SK tog brons i Junior-SM.
Preliminär tävlingskalender för 2019-20 finns på hemsidan.
Första tävlingen i länet för säsongen är Suradraget 28/9. Den är också första deltävlingen i
Västmanlands GP, som återuppstår igen. Fyrdistriktsmatchen för 12-mannalag arrangeras i år
av Örebro14/9. Urban har frågat Götlunda SK och Tuppkärrsskolans SK om de vill skicka
deltagare. John Svensson ansvarar för deltagare från Västerås SK och för laguttagning.
MGP utgår, i stället blir det bara en final i Västerås i maj för de som kvalificerat sig från
regionala tävlingar. Deltagande regioner är Södermanland, Västmanland, Örebro län och
Östergötland.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban)
I årets riksfinaldeltog 2550 fjärdeklassare vilket är rekord. Tävlingen vanns av Essinge skola 4d
Stockholm. Bästa Västmanlandsskola blev Ekbergaskolan 4b, Västerås på 22:a plats.
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.
Kjell Adolfsson utgår från S4an-kommittén som då består av Urban och Björn.
Björn är huvudansvarig för S4an inom KAK.
Västerås SK erbjuds att ta hand om parkeringen på länsfinalen Schackfyran.

8.

Utbildningskommittén(sammankallande Erik)
Vi har ambitionen att hålla ett läger under verksamhetsåret.
Erik kontaktar André för att se om intresse finns.

9.

Bidragsansökningar 2019
Erik skickar in bidragsansökan till landstinget före 1/10.

10.

Övriga frågor
John rapporterade från SSF:s kongress. Man beslöt om oförändrad medlemsavgift 240 kr för
verksamhetsåret 2020 vilket innebär att U-Schacks avgift för innevarande verksamhetsår
också blir oförändrad 270 kr.
Diskuterades eventuellt möte i KAK-området.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl.19:05. Nästa möte 2019-12-08 eventuellt utanför Västerås. Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

