Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf.), Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Martin Orell (delvis,
adjungerad)
Tid och plats: Söndag 29 augusti 2021 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 2021-04-11 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
Resultatet för senaste verksamhetsåret blev +ca 73 000 kr . Det är klart över det budget
beroende på att utgifter för tävlingar m.m. utgick p.g.a. pandemin., men bidragen p.g.a. två
års eftersläpning var kvar på ungefär normal nivå.
Urban presenterade en preliminär budget för innevarande år som slutar med ett minusresultat på c:a 45 000 kr. Huvudorsaken är satsningen på en inhyrd regionkonsult.
Det är många osäkerhetsfaktorer i budgeten även detta år p.g.a. att vi inte vet hur pandemin
fortsättningsvis kommer att påverka ekonomin.

6.

Tävlingskommittén(sammankallande Urban)
Inga U-Schacktävlingar har hållits sedan senaste styrelsemötet p.g.a. pandemin. Däremot hölls
Schack-SM i Helsingborg i ett något nedbantat format. Junior-SM vanns av Ludvig Carlsson
VSK före Milton Pantzar VSK (!!!). Det innebär att Ludvig kommer att få spela i SM-gruppen vid
nästa års SM.
Preliminär tävlingskalender för 2021-22 finns på hemsidan.
Första U-Schack tävlingen i länet för säsongen är Arosträffen 13/11. Den är också första
deltävlingen i Västmanlands GP. Viss osäkerhet p.g.a. eventuella Covid-restriktioner.
Martin tog på sig att vara tävlingsansvarig. Urban hjälper till.
Vi beslöt att ställa in Fyrdistriktsmatchen för 12-mannalag som i år skulle ha arrangerats av
Västmanland.
Viktigt att vi ser till att myndigheternas rekommendationer följs vid våra tävlingar.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban)
Både länsfinalen och riksfinalen genomfördes digitalt i år i SSF:s regi.
Norra Vallbyskolan Västerås vann länsfinalen där antalet startande klasser var blygsamma 6 st.
Riksfinalen online vanns av Essingeskolan 4E Stockholm. Tuppkärrsskolan 4:1 blev bästa
Västmanlandsklass på 35:e plats av 168 startande klasser.
U-Schack har beslutat att via SSF hyra in Josef Håkansson Västergötlands SF deltid för att
jobba med S4an i Västmanland. Josef kommer att bo kvar i Västergötland.
Josefs arbetsuppgifter diskuterades. Inte helt klart om skolor tillåter fysiska klassbesök. Till att
börja med föreslår vi att Josef koncentrerar på Västeråsskolor och börjar med att informera
om vad vi erbjuder. Det finns ingen ansvarig för Schackfyran i Västerås Schackklubb för
närvarande. Martin tar upp frågan med styrelsen.
Urban jobba r i huvudsak med länet utanför Västerås.

8.

Utbildningskommittén(sammankallande Erik)
Vi har ambitionen att hålla ett läger under ett veckoslut i anslutning till sportlovet. Erik
ansvarar.

9.

Bidragsansökningar 2021
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 2022 till Erik .

10.

Övriga frågor

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl.20:00. Nästa möte 2021-12-12 i Västerås. Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

