Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck.
Tid och plats: Söndagen den 11 April 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 2021-01-10 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
För innevarande verksamhetsår har budgeteras ett nollresultat Budgeten förutsatte att
tävlings- och schackfyranverksamheten kunde bedrivas som vanligt. På grund av fortsatt
pandemi blev det inte så. Med bara drygt två veckor kvar av verksamhetsåret kan vi
konstatera att det blir ett plus på drygt 70 kkr d.v.s. i nivå med fjolårets resultat.
Anledningen är att bidrag betalas ut med två års förskjutning vilket å andra sidan innebär att
kommande verksamhetsår troligen kommer att medföra kraftiga underskott.
En fråga som avhandlades var hur länets klubbar påverkats ekonomiskt av pandemin. Endast
representanter för Västerås Schackklubb var närvarande vid mötet och den klubben har inte
kortvarigt drabbats ekonomiskt men pandemin kan mycket väl långsiktigt ge problem.

6.

Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
- Alla U-Schacktävlingar har ställts in denna säsong och lokaler är avbokade.
Även på nationell nivå har de flesta tävlingar ställts in eller körts på nätet. Schack-SM i juli är
dock planerat att köras med spelare på plats i Helsingborg, som absolut minimum
Sverigemästargruppen.
När restriktionerna lättar borde vi ordna en ”trivseltävling” med deltagande av både juniorer
och seniorer.
Urban gör en preliminär tävlingskalender före höstsäsongens start. Vi planerar för höstens
tävlingar som vanligt med beredskap att ställa in om så behövs.
John har hoppat från tävlingskommittén. Ersättare eftersöks.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
Inga klassbesök har gjorts under senhösten och våren.
Länsfinalen ställdes in efter beslut vid senaste styrelsemöte.
SSF har i år erbjudit digitala länsfinaler. Urban skickade ut information om detta och tio klasser
från Västmanland har anmält sig till tävlingen som spelas 13/4 09.00-10.30 och kan följas på
nätet. Det har inte hållits några kvaltävlingar utan alla som anmält sig får delta. Tävlingen
spelas på plattformen LiChess där man i efterhand manuellt räknar om resultaten enligt
Schackfyrans regler.
Även riksfinalen kommer att spelas digitalt
Vi hoppas att kunna bedriva normal verksamhet till hösten, men tyvärr är det risk för att
många tappat motivationen.

8.

Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt)
Inga läger- eller utbildningsaktiviteter har planerats med anledning av pandemin.

9.

U-Schacks kongress 2021
- Erik kallar och frågar i samband med kallelsen om klubbarna har några parentationer att
anmäla till kongressen som hålls 8/6. Mötet diskuterade om kongressen kan hållas digitalt och
fann inga hinder för detta.
Urban och Erik hjälps åt med verksamhetsberättelse. Urban ser till att revisorerna får
underlag för revision.
- Ingen valberedning finns f.n. John skulle behöva ersättas i styrelsen.
- 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.

10.

Övriga frågor
Tisdag 13/4 19.00 hålls ett dialogmöte med SSF (webbmöte). Syftet med mötet är bl.a. att
diskutera samarbete inom skolschacket och på vilket sätt SSF kan stötta oss.
Rasmus vill delta i mötet. Erik ser till att han blir anmäld.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 18:20.
Nästa möte blir 2021-08-29 kl 17.00.
Erik kallar

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

