
Hallands Schackförbund  2001-11-05 
Styrelsemöte 

www.schackihalland.net  Sidan 1 av 3 

�
�
1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson, Göran Johansson, Susanne Karlsson, Lennart Nylander, Lars 
Göran Sjögren, Dennis Wallin och Niclas Warefelt. )UnQYDUDQGH: Lidia Gaibar och Anders 
Hansen. 
  
�����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
�����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
�����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 
  
�����(NRQRPLVN�UDSSRUW�
Niclas berättade att ekonomin är oförändrad under kontroll och inget nytt fanns att tillägga. 
�
�����5DSSRUWHU�IUnQ�NRPPLWWpDQVYDULJD�
Seriespel – Gert rapporterade att första ronden i allsvenskan är spelad. 
Knatteserien rond 1-3 spelades 14 oktober i Vinberg. Rond 4-7 spelas 18 november. 8 lag 
deltar i serien, vilket är en ökning från förra året. 
Individuella ungdomsseriens rond 1-3 spelades 28 oktober. Rond 4-7 spelas 9 december. 37 
deltagare i 3 olika klasser. 
 
DM-tävlingar – Lars Göran rapporterade att inget nytt fanns att tillägga. 
 
Skoltävlingar – Lennart rapporterade att inget nytt fanns att tillägga. 
 
Västkustspelen – Göran rapporterade från möte i Västkustspelskommittén, där Benny 
Christensen och Mikael Lövskog också ingår. I år kolliderar speldatumet med Skånska 
skolmästerskapen, vilket kommer att innebära färre deltagare. År 2002 firar Västkustspelen 
10-årsjubileum och då ska liknande kollisioner förebyggas i god tid.  
Speldatum är 24 november. Lokal är bokad. Priser ska beställas av Gert och Mikael. HSF: s 
schackmaterial ska kontrolleras och eventuellt kompletteras inför tävlingen.  
 
Schack 4:an – Utskick är gjort till skolorna och material är införskaffat.  
Susanne rapporterade att Sverigefinalen för Schack 4an spelas i Norrtälje år 2002. 
 
Resor, utbildning – Niclas rapporterade att bussresa avgick till Skol SM i Vallentuna, där 26 
hallänningar deltog. Bästa hallänning blev Jonas Ljungberg, Falkenbergs SK, som kom på 
plats 3 i grupp C. 
Ingen inbjudan har inkommit från Danmark, så tyvärr blir det ingen resa dit i höst. 
Fredric Hillertz har meddelat att han gärna ställer upp som kursledare om intresse finns för 
Ungdomsledarkurs steg 1 i Halland. Det EHVO|WV att Niclas skriver en 
intresseanmälansblankett som Susanne sedan skickar till klubbar och ungdomsledare. 
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Vi EHVO|W att kommittéerna ska bestå. Följande kommittéer och ansvarig person EHVO|WV under 
mötet.  
Kommitté Ansvar Ansvarig 
Seriespel Hallandsserien 

Knatteserien 
Ev. andra serier 

Gert  

DM tävlingar Individuella DM 
Lagblixt DM 
Individuella blixt DM 

Lars Göran  

Skoltävlingar Individuella Skol DM 
Skollag DM 

Lennart  

Resor- och utbildning Skol SM buss 
Danmark 
Konferens 

Dennis och Niclas  

Västkustspelen Västkustspelen Göran och Susanne 
Schack 4: an Schack 4:an Niclas 
Vad varje ansvarig ska göra:  

� Boka lokal 
� Formulera inbjudning och skicka till Susanne som distribuerar dem vidare 
� Ta emot anmälningar 
� Tillfråga ev. funktionärer 
� Köpa in priser 
� Skriva sammanställning och skicka till Susanne som kontaktar länets tidningar. 

Anders ”står till allas förfogande” (näringslivskontakt).  
�
����gYULJD�UDSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU�
Rapport från årsmötet – Klubbar kan söka ungdomsledarstipendier från SSF, t.ex. 
Riltonstipendiet.  
 
Rapport från årsmötet – Fredric Hillertz och Susanne Karlsson kommer gärna ut till något 
klubbstyrelsemöte och informerar om Schack 4an. 
 
Dennis Wallin, Halmstads SS, och Maria Karlsson, Falkenbergs SK, spelade 4-nationers med 
Pojk- och Flicklandslaget i oktober. Sveriges killar tog guld i sin grupp och flickorna tog 
silver i sin grupp. Dennis Wallin deltog i Sveriges 4-mannalag vid kadett OS i Brasilien där 
Sveriges lag vann guld. Detta innebär att Halland därmed har en världsmästare med i 
styrelsen. 
Maria deltog i Ungdoms VM i Oropesa del Mar i Spanien och var endast en halv poäng från 
att få ett ELO tal. (Efter 5 ronder låg hon på 2218 i prestationsrating, men missade på slutet.)  
 
����%LGUDJVDQV|NQLQJDU�
Se separat bilaga. 
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Gert önskade att vi skulle göra en inventering av materialet och nedteckna vad som finns. 
Mötet beslöt att boka en dag för detta, ev. lördagen 8 december. Susanne fick i uppdrag att 
kolla upp om datumet passar, pga. CS-uppdrag samma dag.  
 
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att se om det finns någon/några som är aktuella för 
Coljinplakett för styrelsearbete – silver.  
Mötet EHVO|W att Susanne ska kolla tillbaka i gamla pärmar för att spåra eventuella retroaktiva 
mottagare.  
Klubbarna får i XSSGUDJ att se hur deras anlitade medlemmar har arbetat för klubbarna. 10 
års klubbarbete – brons.  
 
Gert tyckte att Hallands SF: s Internetadress ska stå med på alla protokoll. Detta EHVO|WV och 
det EHVO|WV även att Susanne ska Maila protokollen till Alexander Jogren som tar över arbetet 
med hemsidan från och med nyår, efter Mikael Lövskog som vi tackar för ett mycket bra 
arbete. 
 
Susanne fick i XSSGUDJ att uppdatera tävlingskalendern och Maila även den till Alexander för 
att läggas ut på nätet. Se bilaga. 
 
Dennis Wallin, Maria Karlsson och Jonas Ljungberg har besökt Videhögskolan i Veddige. De 
inbjöds av skolan där ett schackprojekt lärt 140 elever spela schack. Efter 5 timmars 
simultanspelande hade ingen av våra ungdomar förlorat något parti. 
Ett mycket uppskattat besök och stort tack till de tre ungdomarna för deras insats.  
Det finns många ungdomar i Veddige som är intresserade av att spela mer schack och mötet 
EHVO|W att försöka hjälpa till och anordna några arrangemang på skolan, då vi inte har 
möjlighet att bilda ny schackklubb på platsen. Det EHVO|WV att Susanne kontaktar läraren och 
ser om intresse finns för denna hjälp hos skolan.  
 
Mötet diskuterade de vilande klubbarna. Mötet EHVO|W att ta kontakt med klubbarna för att be 
dem starta upp igen eller be dem göra ett bokslut och ett styrelseprotokoll där man sätter 
punkt.  
I HSF: s stadgar står att det ska lämnas en skriftlig anmälan om nedläggning från klubb som 
lägger ner. Styrelsen önskar in sådan från de klubbar som vilat längre tid. 
Mötet EHVO|W att Lars Göran tar kontakt med Hylte SK och Schack 70, Anders Hansen tar 
kontakt med Chess 93 och Laholms SK och Susanne tar kontakt med J-schack. 
Mötet EHVO|W att SK Ali Hadris skuld ska skrivas av, men jakten på de utlånade klockorna ska 
fortsätta. 
 
�����1lVWD�P|WH�
Nästa möte blir 31 januari i Vinberg kl. 19.00. 
 
�����0|WHWV�DYVOXWDQGH�
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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