Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), John Svensson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Roger
Andersson
Tid och plats: Söndagen den 6september 2020 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 2019-12-08 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
Resultatet för senaste verksamhetsåret blev +ca 71 000 kr . Det är klart över det budgeterade
+7000 kr, huvudsakligen beroende på att utgifter för länsfinalen S4an m.fl. tävlingar utgick
p.g.a. pandemin. Bidragen som baseras på tidigare års medlemsantal för ungdomar
påverkades däremot inte av pandemin men kan komma att göra det framöver.
Urban presenterade en preliminär budget för innevarande år som slutar med ett nollresultat.
Det är många osäkerhetsfaktorer i budgeten detta år p.g.a. att vi inte vet hur pandemin
fortsättningsvis kommer att påverka ekonomin..

6.

Tävlingskommittén(sammankallande Urban)
Inte många tävlingar har hållits sedan senaste styrelsemötet p.g.a. pandemin. T.ex. ställdes
årets SM in.
Vid Flick-SM i januari kom Margo Zarytovskaya VSK på andra plats i klass B(14-16 år).
Schackfyranmästaren i Stadshuset Västerås i början av mars var den sista tävlingen som hölls
innan pandemin slog till.
Preliminär tävlingskalender för 2020-21 finns på hemsidan.
Första U-Schack tävlingen i länet för säsongen är Arosträffen 7/11. Den är också första
deltävlingen i Västmanlands GP och vi räknar med att den ska kunna genomföras men med
restriktioner pga Corona.
Fyrdistriktsmatchen för 12-mannalag som i år skulle ha arrangerats av U-Schack är inställd.
Suradraget flyttas till vårterminen preliminärt till januari.
Viktigt att vi ser till att myndigheternas rekommendationer följs vid våra tävlingar.
Vid mötet drog vi upp riktlinjer för hur detta ska ske på bästa sätt.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban)
Både länsfinalen och riksfinalen ställdes in i år.
Urban tar fram information om S4an till skolor i länet utanför Västerås och skickar ut detta.
Till att börja med skickas info ut om hur vi i grova drag tänkt oss att hantera S4an denna
säsong. Mer detaljerad information och hur man anmäler klassen skickas ut sedan besked från
myndigheterna kommit om gränsen på max 50 personer vid sammankomster höjs eller inte.
Västerås Schackklubb ansvarar för S4an inom Västerås kommun. John kontaktar Anna Nikula
om detta.
S4an i Skultuna har tidigare skötts av Västerås Schackklubb, men senaste åren har Skultuna
inte fått information. Mötet bestämde att U-Schack tar över ansvaret för Skultuna.
Urban kontaktar Björn J angående hur S4an i KAK-området ska hanteras.
SSF har tagit fram ett webbaserat material som ersätter klassbesök av person.
SSF erbjuder sig att hantera dessa digitala klassbesök och sköta kontakten med klasslärare för
de klasser som vill pröva detta.
Urban skickar en lista till SSF på klasser som vi gärna ser att SSF kontaktar direkt. I första hand
gäller det klasser som vi inte brukar besöka.
De klasser vi brukar besöka kontaktar vi själva angående vilket upplägg de vill ha.
Troligen är det få klasser åtminstone under höstterminen som vill ha besök av utomstående.
Alla som vill träna på egen hand erbjuds schackspel.
Osäkert om hur vi ska hantera stöd till skolschackklubbar och om det kan hållas
regionkvaltävlingar. Vi avvaktar beslut angående ändring av 50-gränsen.

8.

Utbildningskommittén(sammankallande Erik)
Vi har ambitionen att hålla ett läger under våren. (Erik)
Vid decembermötet beslutades att vi skulle försöka ordna en föräldrakurs och eventuellt en
domarkurs.
Pga Coronasituationen är inte detta aktuellt förrän tidigast till våren.

9.

Bidragsansökningar 2020
Erik beställer intyg från SSF om medlemsantal och skickar in bidragsansökan till landstinget
före 1/10 tillsammans med intyget och budget.
Urban skickar budget för 2021 till Erik .

10.

Övriga frågor
SSF:s kongress hålls digitalt 4/10. Erik och Rasmus representerar U-Schack.
Angående motionen om TFS så anser U-Schack att det är viktigt att tidningen finns kvar men
att frågan om antalet nummer kan hanteras av SSF:s styrelse.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl.20:00. Nästa möte 2021-01-10 i Västerås. Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

