
Styrelsemöte för U-Schack 
Närvarande: Erik Degerstedt (ordf.), Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, John Svensson, Filip Björkman 
Tid och plats: Söndag 11 december 2022 kl. 17.15 VSK klubblokal, Källgatan 9A 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet kl. 17.20 

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 2022-08-28 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk redogörelse 
För innevarande verksamhetsår har budgeterats ett mindre plusresultat (+1500kr). Storleken 
på bidraget från SSF är osäker.  
Betalningen av slutfaktura (25000 kr) från SSF för inhyrd regionkonsult hålls inne tills vi erhållit 
slutrapport från SSF. Vi räknar med att den kan betalas under pågående verksamhetsår. 
 
Bindningen av belopp på fasträntekonto hos Marginalen Bank upphör 20230109 (ränta 
1,05%).  Urban förlänger detta med 1 år och dessutom flyttas ytterligare 150 000 kr över från 
löpande kontot till fasträntekonto med ett års bindning. Räntan för konto med ett års 
bindning är höjd till 3,2%. 
 

6. Tävlingskommittén(sammankallande Urban) 
Två U-Schacktävlingar har hållits sedan senaste styrelsemötet, Arosträffen med 19 deltagare 
och Blixt&Dunder med 28 deltagare, ungefär dubbelt så stort deltagande mot i fjol respektive 
c:a tregånger fler än i fjol, men fortfarande inte riktigt tillbaka till nivån före pandemin. 
Rasmus konstaterade att upp- och nedflyttning två grupper i Blixt&Dunder kan medföra att 
man hamnar i för svår respektive för lätt grupp vid få deltagare i tävlingen. Överväg att enbart 
flytta max en grupp nästa år vid få grupper. 
 
Tävlingskalendern är i stort sett komplett. Datum för Suradraget och några kommunkval 
Schackfyran återstår att spika.  
 
Vid Skol-SM 7-9/10 i Uppsala var de främsta placeringarna från länet: Alice Xiong VSK 10:a 
klass C-14år och Eric Blomberg VSK 14:e klass F-11 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. 
I juniorallsvenskan deltog inget lag från länet trots att Västerås SK var regerande mästare.  
 
John invaldes som ledamot i tävlingskommittén. 



7. Schackfyrankommittén (sammankallande Urban) 
Urban har gjort totalt 15 klassbesök i länet inklusive Västerås. Björn som brukar göra besök i 
KAK har inte kunnat göra det p.g.a. sjukdom.  
 
Västeråsfinalen spelas tisdag 7/2 och region(läns)finalen söndag 23/4, båda i Västerås Arena. 
Funktionärer kommer att behövas. Ev. spelas en av riksfinalerna i Västerås. (21/5 eller 28/5) 
 
Vi beräknar att ett tiotal nya skolschackklubbar bildas i länet i samband med Schackfyran. 
 
Schackfyranmästaren Västerås kommer att spelas under våren. Önskvärt att VSK är 
representerade och kanske bjuder in till spel på klubben. 
 

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

9.  Distriktsledarkonferens 2023 - Västerås 
Distriktskonferens hålls 28-29/1 i Västerås. SSF betalar avgiften för en deltagare per distrikt 
och U-Schack betalar för övriga intresserade från distriktet. Rasmus och John anmälde 
intresse. Deltagare anmäler sig själva senast 21/12. 
. 

10. Övriga frågor 
En ungdomsledarkurs i regi av SSF hålls 21-22/1 i Västerås. Anmälan senast 16/12. 

11. Nästa möte 
Mötet avslutades kl. 19:10. 
Nästa möte blir 2022-04-16 17.00. Erik kallar 
 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Erik Degerstedt, ordförande   Urban Lundbäck, sekreterare 


