
Styrelsemöte för U-Schack 
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, John Svensson, 
  Stephan Meier, P-Å Yngwén Götlunda (adj.). 
Tid och plats: Söndagen den 8 december 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 2019-09-19 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk redogörelse 
För innevarande verksamhetsår budgeteras +7000 kr. Den viktigaste anledningen till 
plusresultatet är att inga silvermedaljer till S4an behöver inhandlas under räkenskapsåret 
eftersom redan inköpta räcker. Det innebär å andra sidan att det nog blir ett minusresultat 
nästa räkenskapsår med normala inköp av medaljer. 
Bindningen av belopp på fasträntekonto hos Marginalen Bank upphör 20200109 (ränta 
1,25%).  Urban förlänger med 1 år och oförändrat belopp. 

6. Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck) 
- Fyrdistriktsmatchen vanns i år igen av Östergötlands SF med Västmanland på tredje plats. 
Södermanland deltog inte i år. 
- Suradraget lockade i år endast 13 spelare vilket var mindre än hälftenjämfört med fjolåret. 
Vi ska försöka att lägga tävlingen senare nästa år så att säsongen är i gång ordentligt och så 
att kanske även några schackfyror vågar delta. 
- Mälardalens GP har ersatts med lokala GP-tävlingar i länen och en final mellan de bästa från 
länen i juni. 
Västmanlands GP består av Suradraget, Arosträffen och Vårdraget. De två förstnämnda 
tävlingarna har spelats båda med ungefär halverat deltagande jämfört med i fjol. Även övriga 
län i Mälardalen har haft minskat deltagande i sina tävlingar. 
- Västerås Schackklubbs förstalag vann Juniorallsvenskan precis som för två år sedan. Vi 
gratulerar svenska mästarna! 
- Blixt och Dunder hade 24 deltagare jämfört med 31 i fjol. 

 
  



7. Schackfyrankommittén (sammankallande Urban Lundbäck) 
Vi har genomfört 13 klassbesök i Västerås och 23 klassbesök i resten av länet. 
I år fick vi besöka tre klasser vid Per-Olsskolan i Fagersta, men tyvärr ville de inte delta i 
tävlingen trots erbjudande om egen kvaltävling på skolan. Norberg och Skinnskatteberg har 
tackat nej eller inte svarat. Regionkval kommer att hållas i Sala, Hallstahammar, Surahammar 
och Västerås under skoltid i januari-februari. 
KAK: Inget intresse i Arboga. Elund och Odensvi från Köping ställer upp. Björskog Kungsör har 
haft besök av Björn men oklart om kvaltävling i Kungsör. 
Länsfinalen spelas i Bombardier Arena Västerås lördag 28/3. VSK intresserade av att ha 
souvenirförsäljning och sköta parkering. 
Status för riksfinalen oklar. Västerås SK har tackat nej till att arrangera. SSF jobbar på en 
lösning. 
Vi har intensifierat satsningen på skolschackklubbar. Elundsskolan i Köping och Tunboskolan i 
Kolbäck har startat skolschackklubbar i höst och Odensvi skola Köping tillkom i början av året. 
Vi försöker även få till matcher mellan skolschackklubbar. Vi kommer att hjälpa till vid 
skolklubbsmästerskap vid Nibbleskolan 16/12 och Tuppkärrsskolan i början av nästa år. 

8. Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt) 
Erik har inte haft tid att jobba mer med frågan om helgläger, men kan bli aktuellt till våren. 
Ledarutbildning diskuterades. Beslutades att försöka göra ett prov med en föräldrakurs i 
Västerås en söndag. Önskvärt med deltagare från minst tre kommuner. John ansvarar för 
kursupplägg och kallelse. Per-Åke erbjöd sig att hjälpa till. 

9. Övriga frågor 
Urban anmäler sig som representant för U-Schack vid distriktsledarkonferensen 25-26/1 i 
Uppsala. OBS! Anmälan senast 13/12 för att få bidrag från SSF. 

10.  Mötets avslutande och nästa möte  
Mötet avslutades kl. 19:30. 
Nästa möte blir 2020-04-05 17.00 preliminärt i Götlunda. Per-Åke undersöker om 
Sockenstugan tillgänglig. 
Urban uppdaterar U-Schacks kalender. 
Erik kallar 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Erik Degerstedt, ordförande   Urban Lundbäck, sekreterare 


