Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Roger Andersson.
Tid och plats: Söndagen den 10 Januari 2021 kl. 17.00 webbmöte
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 justeringsman och Urban till sekreterare.

4.

Föregående protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll 2020-09-06 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
För innevarande verksamhetsår har budgeteras – 24 000 kr. Budgeten förutsatte att
tävlingsverksamheten kunde bedrivas som vanligt. På grund av höstens andra våg av
Coronapandemin blev det inte så. Det betyder med största sannolikhet att det i stället blir ett
plusresultat även detta år.
Verksamhetsåren 2021-2022 och 2022-2023 kommer däremot troligen att medföra kraftiga
underskott.
Bindningen av belopp på fasträntekonto hos Marginalen Bank upphörde 20210109 (ränta
1,25%). Urban har förlängt detta med 1 år och oförändrat belopp. Räntan är sänkt till 1,1%.

6.

Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
- Inga U-Schacktävlingar har spelats under hösten. Vi försökte köra Arosträffen i början av
november men fick endast två anmälda. Suradraget planerat till januari ställs in. Vårdraget är
planerat till 24/4. Vi avvaktar Coronautvecklingen innan beslut tas om tävlingen ska köras eller
inte. Det kan möjligen också bli aktuellt att köra Fyrdistriktmästaren i maj/juni.
- Juniorallsvenskan ställdes in och Flick-SM är framflyttat till preliminärt 7-9/5.
- Skollag-DM ställs in eftersom Skollag-SM ställts in.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
Björn har genomfört 5 klassbesök i Arboga och Urban ett i Sala.
Sedan blev det totalstopp och de flesta klasser vill inte ha besök av utomstående.
Västerås SK har ingen fungerande S4an-kommitté denna säsong och verksamheten legat
nere. Västeråsfinalen ställs in.
För närvarande kan inga kvaltävlingar spelas och därmed saknas förutsättning för att spela
länsfinalen som var bokad till 20/3. Även alla S4an-mästaren ställs in.
Urban uppdaterar kalendern med alla inställda tävlingar.
Vi har inte heller haft någon verksamhet vid våra skolschackklubbar. Det har inte ens gått att
få kontakt med några.
Vid Elundsskolan i Köping har läraren Dobroslava Wikeling haft schackträning för fyrorna och
vid Nibbleskolan i Hallstahammar har bitr. rektor Sara Nilsson haft schackintroduktion för
fyrorna.
Vi får betrakta detta som en förlorad säsong för S4an men hoppas att kunna bedriva normal
verksamhet till hösten.

8.

Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt)
Frågan om helgläger och ledarutbildning ligger på is med anledning av pandemin.

9.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

10.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 17:50.
Nästa möte blir 2021-04-11 17.00 om möjligt i form av ett fysiskt möte.
Erik kallar

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

