
Styrelsemöte för U-Schack 
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf.), Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Filip Björkman 
Tid och plats: Söndag 28 augusti 2022 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 2022-04-22 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk redogörelse 
Resultatet för senaste verksamhetsåret blev +ca 25 000 kr, klart över det budgeterade 
minusresultatet. Främst berodde det på större bidrag än förväntat från SSF och att samtliga 
regionfinaler kördes digitalt. 
Urban presenterade en preliminär budget för innevarande år på nära ett nollresultat. 
 

6. Tävlingskommittén(sammankallande Urban) 
Ralf Åkesson VSK vann Svenskt Grand Prix 2021-22 som bestod av 8 deltävlingar. 
VSK lag 1 kom på bronsplats i elitserien Allsvenskan 2021-22. 
 
Vid Schack-SM i Uppsala deltog Ludvig Carlsson VSK i SM-gruppen eftersom han vann Junior-
SM i fjol. Ludvig som enbart är 19 år gammal slutade på 8:e plats av 10 deltagare. Han vann 
bl.a. mot en GM och spelade remi mot två. Svensk mästare blev Jonny Hector Limhamn. 
Björn Gillefalk VSK vann klassen Veteran 65+ med 32 deltagare varav en GM och en f.d. svensk 
mästare. Jonas Granath VSK vann Weekend 2_2 och Marcus Makrai Andersson VSK vann klass 
3_7. 
André Nilsson VSK i par med Patrik Nyström Falu SK vann Chock-SM som spelades vid Uppsala 
Schackfestival. 
 
Milton Pantzar VSK vann Manhems IM-turnering och Ralf Åkesson VSK vann Storsjödraget. 
 
Preliminär tävlingskalender för 2022-23 finns på hemsidan. 
Västmanland anordnar årets Fyrdistriktmatch 17/9. Plats VSK klubblokal. VSK ställer upp med 
domare. 
Första U-Schack tävlingen i länet för säsongen är Arosträffen 13/11. Martin Orell är 
tävlingsansvarig. 
Peter Kruuse kan inte vara ansvarig för Vårdraget. Urban kontaktar Martin om ersättare. 
 

 
  



 

7. Schackfyrankommittén (sammankallande Urban) 
Schackfyrans regionfinaler gick digitalt pga pandemin medan däremot länsfinalen glädjande 
nog kunde genomföras som ”fysisk” tävling. Den vanns av Noblaskolan Hagaberg 4b Västerås 
bland 32 startande klasser. Av de klasser som gick vidare till riksfinalen från Västmanland var 5 
st bland topp12! Noblaskolan Hagaberg 4b ledde länge riksfinalen men slutade tvåa efter 
Stavby skola. 
 
U-Schack kommer inte att förnya avtalet  med SSF med inhyrd konsult för att hjälpa till med 
Schackfyran. Vi har inte skickat in någon bidragsansökan för projekt ”Alla ska spela 
Schackfyran” som har diskuterats. 
 
Det finns ingen Schackfyrankommitté eller ansvarig för Schackfyran i Västerås Schackklubb för 
närvarande. Frågan diskuterades. VSK prioriterar inte att jobba med detta nu. 
 

8. Utbildningskommittén(sammankallande Erik) 
Vi har ambitionen att hålla ett läger under ett veckoslut i anslutning till sportlovet. 
Det blir i så fall ett dagläger i VSK:s klubblokal med deltagare från låg- och mellanstadiet och 
hela länet. Erik ansvarar. 
 

9. Bidragsansökningar 2022 
Erik beställer intyg från SSF om medlemsantal och skickar in bidragsansökan till regionen före 
1/10 tillsammans med intyget och budget. 
Urban skickar budget för 2023 till Erik . 
 

10.  Övriga frågor 
Filip föreslog att U-Schack tar initiativ till en diskussion och ett erfarenhetsutbyte mellan 
länets klubbar om ungdomsträning på skolor. 

11. Mötets avslutande och nästa möte 
Mötet avslutades kl.19:05. Nästa möte 2022-12-11  i Västerås. Erik kallar. 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Erik Degerstedt, ordförande   Urban Lundbäck, sekreterare 


