Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf.), Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust
Tid och plats: Söndag 12 december 2021 kl. 17.00 VSK klubblokal, Källgatan 9A
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 17.10

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 2021-08-29 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
För innevarande verksamhetsår har budgeteras – 48 000 kr. Budgeten förutsätter att
tävlingsverksamheten kan bedrivas som vanligt. Om restriktioner pga ökad Covidsmitta
sätter stopp för tävlingar påverkar detta utfallet.
Huvudorsaken till ett förväntat minusresultat är satsningen på att hyra in en regionkonsult.
Bindningen av belopp på fasträntekonto hos Marginalen Bank upphör 20220109 (ränta 1,1%).
Urban förlänger detta med 1 år och oförändrat belopp. Räntan är sänkt till 1,05%.

6.

Tävlingskommittén(sammankallande Urban)
Två U-Schacktävlingar har hållits sedan senaste styrelsemötet, Arosträffen och Blixt&Dunder,
bägge med rekordlågt deltagande och enbart spelare från Västerås SK. Positivt i alla fall att
tävlingsverksamheten kommit igång.
Nästa tävling är Suradraget 22/1.
Vid Skol-SM 8-10/10 i Helsingborg var de främsta placeringarna från länet: Alice Xiong VSK 9:a
klass D-13år och Ange Zeidlitz VSK 10:a klass C-14 år.
Vid Flick-SM 29-31/10 i Malmö kom Alice Xiong VSK på 2:a plats med samma poäng och
kvalitetspoäng som segraren och remi i inbördes mötet men med färre vinster.
Juniorallsvenskan som spelades 26-28/11 vanns av Västerås SK. Grattis till de svenska
mästarna Milton Pantzar, Ludvig Carlsson, Baldur Teodor Peterson och Gabriel Flykt!

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban)
Björn har genomfört 8 klassbesök i KAK, Urban 8 besök i Sala och Västerås och Josef c:a 8 i
Västerås, totalt c:a 25 besök vilket är färre än åren före pandemin. Urban har fått 5 klassbesök
inställda med kort varsel pga besöksrestriktioner. Dessa kan eventuellt bli av senare.
Vi planerar att genomföra Västeråsfinalen och länsfinalen med fysiskt deltagande men
pandemin kan sätta käppar i hjulet.
Vi beräknar att 4-5 nya skolschackklubbar bildas i länet men samtidigt har några upphört.

8.

Utbildningskommittén(sammankallande Erik)
Ambitionen att hålla ett läger under ett veckoslut i anslutning till sportlovet kvarstår om
smittläget tillåter det. Erik ansvarar.

9.

Övriga frågor
Albin Ringstad SSF har skissat på ett projekt ”Alla ska spela Schackfyran” som diskuterades.
Förslaget var ett tvåårsprojekt fr.o.m. hösten 2022 med huvudfokus på digitala klassbesök och
tävlingar. Mötet var inne på ett lite mindre omfattande projekt med huvudfokus på digitala
tävlingar mellan ett par tre klasser vid samma skola eller närliggande skolor som ett medel att
öka och hålla kvar intresset för att vara med på senare tävlingar.
Erik bollar våra idéer med Albin.

10.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 19:10.
Nästa möte blir 2022-04-24 17.00. Erik kallar.

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

