Styrelsemöte för U-Schack
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Roger Andersson.
Tid och plats: Söndagen den 24 April 2021 kl. 17.00, VSK klubblokal
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 17.05

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 2021-12-12 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomisk redogörelse
För innevarande verksamhetsår har budgeteras ett minusresultat på 48 000 kr. Främsta
anledningen till budgetminus är försöket med att hyra in en konsult för att hjälpa till med
Schackfyranverksamheten. Med bara drygt två veckor kvar av verksamhetsåret kan vi
konstatera att det i stället blir ett plusresultat på c:a 25 000 kr bl.a. på grund av större bidrag
än förväntat från SSF och att samtliga Schackfyrans regionfinaler kördes digitalt och inget
läger kunde hållas p.g.a. pandemin.

6.

Tävlingskommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
- Alla U-Schacktävlingar som planerats har genomförts denna säsong fast Suradraget fick
flyttas fram p.g.a. pandemin. Deltagandet har dock varit klart lägre än vanligt med undantag
för just Suradraget som satte deltagarrekord. Majoriteten av deltagarna kom från
Tuppkärrsskolan. Där hölls även ett skolmästerskap 20/4 med 108 deltagare och där U-Schack
hjälpte till med arrangemang och funktionärer.
Igår (23/4) avgjordes Vårdraget som var sista deltävlingen för säsongen i Västmanlands GP.
Idag (24/4) hölls traditionsenligt Schackfyranmästaren i Röda rummet Stadshuset med 38
deltagare. Efter tävlingen spelade kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson ett
blixtschackparti mot var och en av medaljörerna i tävlingen. Staffan som har ett
schackförflutet men inte spelat på många år fick 2 min betänketid mot 5 min för
motståndaren. Staffan vann ett på schackmatt och förlorade ett parti på tid och ett på
schackmatt.
Även på nationell nivå har ”fysiska” tävlingar spelats som vanligt under våren.
Urban gör en preliminär tävlingskalender före höstsäsongens start. Ingen ersättare till John i
tävlingskommittén har ännu hittats.
Mötet beslöt att vi ställer in även årets Fyrdistriktsmästare eftersom det knappast finns
underlag för tävlingen på grund av att distrikten haft få deltagare i kvaltävlingar.

7.

Schackfyrankommittén (sammankallande Urban Lundbäck)
Ett tjugotal klassbesök totalt har gjorts i länet under senhösten och våren. Det är ungefär
hälften så många som vi brukar göra. Pandemin har stoppat flera besök.
Alla regionfinaler kördes digitalt. Eftersom även där var lägre deltagande än vanligt fick alla
lag gå vidare till regionfinalen (länsfinalen). Denna genomfördes dock som ”fysisk” tävling och
med 454 deltagare. 10 klasser gick vidare till riksfinalen som spelas 22/5 i Uppsala.
Regionfinalen flöt på mycket bra och många tackade för ett bra arrangemang.
Vid diskussion om ev. förbättringspotential kom två förslag upp:
Rasmus undersöker möjligheten att visa löpande resultat på stor duk eller skärm.
För att minska trängseln i foajen föreslås att ifyllda närvarolistor tas emot på annat ställe.

8.

Utbildningskommittén (sammankallande Erik Degerstedt)
Inga läger- eller utbildningsaktiviteter har planerats med anledning av pandemin.
Förhoppningen är att kunna ha ett läger till hösten.

9.

U-Schacks kongress 2022
- Erik kallar och frågar i samband med kallelsen om klubbarna har några parentationer att
anmäla till kongressen som hålls 8/6. Urban uppdaterar kalendern med datum för
kongressen.
Urban och Erik hjälps åt med verksamhetsberättelse. Urban ser till att revisorerna får
underlag för revision.
- Ingen valberedning finns f.n. utan styrelsen föreslår kandidater. Erik frågar om sittande
styrelse är intresserade av att bli omvald. Det vore önskvärt att någon från styrelsen i Västerås
schackklubb, som är länets största, också kan vara med i U-Schacks styrelse. Erik frågar
nyvalde ordförande i Västerås Schackklubb, Filip Björkman, om han vill vara med i U-Schacks
styrelse.
- Som tidigare 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
Inga övriga frågor fanns.

11.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades kl. 19.15.
Nästa möte blir 2021-08-28 kl 17.00.
Erik kallar

____________________________
Erik Degerstedt, ordförande

____________________________
Urban Lundbäck, sekreterare

