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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Anders Hansen, Göran Johansson, Susanne Karlsson, 
och Niclas Warefelt. $GMXQJHUDG� Alexander Jogren, webmaster  
 �����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 �����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 �����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Protokoll 2002-05-06 och Protokoll 2002-06-01 genomgicks och godkändes. 
 
�����8WYlUGHULQJ�DY�OlJUHW�L�+DUSOLQJH���
Ekonomin för lägret genomgicks och det konstaterades att det kostade mer än vad 
som beräknats. Mötet EHVO|W�att betala det som lägret kostade.  
Lägerdatum annat år bör undvika kollision med tävlingar som våra ungdomar brukar 
delta i. Vi saknade bättre reklam för schacket. Kanske ekonomin kan minskas om vi 
driver det i HSF:s namn. 
 
�����(NRQRPLVN�UDSSRUW�
Niclas rapporterade att det ekonomiska läget visar negativt resultat, mycket pga. 
lägrets kostnad. 
Mötet EHVO|W�att tillsätta en budgetgrupp på tre personer för ett budgetmöte före 
nästa styrelsemöte.  
 �����5DSSRUWHU�IUnQ�NRPPLWWpDQVYDULJD�
Seriespel – Gert berättade att allsvenskan div. 4, grupp 21 består av enbart 
hallandslag. Lagen innehåller 5 spelare i år.  
Knatteserien ska spelas även i år, mer information kommer med inbjudan senare i 
höst, efter förfrågan om lag finns.  
Ungdomsserien blir eventuellt omgjord i år, mer information kommer med inbjudan 
senare i höst. 
 

DM-tävlingar – Lars Göran var inte närvarande, mötet bollar DM-frågan vidare till 
FSK. Göran kontaktar Jens Altnäs. 
 

Skoltävlingar – Lennart var inte närvarande, därför sparas punkten till nästa möte.  
 

Västkustspelen – Göran rapporterade att annons på www.schacknyheter.com kan 
fås till extrapris på 5-600 kr just nu, mötet EHVO|W att priset är ok. Inbjudan finns även 
på Hallands hemsida. Ett utskick till ska ut före tävlingsdagen.  
 

Schack 4:an – Niclas rapporterade från samtal med Fredric Hillertz om datum. Vecka  
3-8 gör vi skolbesök. Lördag vecka 9 spelas delfinal i Halmstad, där även Laholm och 
Hylte deltar. Lördag vecka 10 spelas delfinal i Falkenberg, där även Varberg deltar. 
lördag vecka 12 spelas delfinal i Kungsbacka. Lördag vecka 14 spelas länsfinalen i 
Falkenberg. Informatörer till skolorna efterlyses. 
Idéer som framkom under mötet – vid spel i Falkenberg, kanske något parti kan 
spelas på torgets stora bräde – som ett PR-jippo för att visa schacket utåt.  
5 000 kronor är prispengar till vinnande klass i länsfinalen.  
Det finns cirka 200 spel att dela ut (100 spel brukar räcka varje år), medaljer finns 
inköpta i år.  
 



Hallands Schackförbund  2002-08-29 
Styrelsemöte 

www.schackihalland.net Sidan 2 av 2 

Resor, utbildning – Flämslättutbildningen för ledare blev inställd. Skol-SM spelas i 
Umeå 28-29 september. Det blir ingen resa med buss. Schacktåg går från Göteborg i 
stället. I dagsläget planerar ca 15 ungdomar att delta.  
Mötet EHVO|W hjälpa till med biljettkostnaden på schacktåget, under förutsättning att vi 
åker i gemensam grupp med Halland från Göteborg. 
Anmälan till schacktåget görs till Göran i FSK eller Gert i SK Vi-Mo. 
 
�����gYULJD�UDSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU�
Olika tävlingsansvariga XSSPDQDV att skicka in rapport om funktionärsdeltagande i 
tävlingar. 
 
Kongressen – motionen återremitterades. 

�����%LGUDJVDQV|NQLQJDU�
Se bilaga 1.  
 �����,QI|U�nUVP|WHW�
Årsmötet blir måndagen 21 oktober 2002, klockan 19.00 i Vinberg. 
Styrelsens arvode kunde inte bestämmas eftersom inte funktionärsdeltagarna 
rapporterats in. Därmed visste vi inte hur stort arvode som fanns kvar i potten. 
Mötet EHVO|W att kallelse och dagordning skickas ut av Susanne. 
Varje kommittéansvarig eller dyl. XSSGUDV skicka uppgifter till Susanne för 
sammanställning till årsberättelse snarast. 
 
������gYULJD�IUnJRU�
Anders rapporterade från Laholms Schackklubbs eventuella nedläggning.  
 
Telefonmöte kommer att arrangeras snarast för bestämmande om tävlingskalendern 
och arvode. 
 
Hemsidan – Alexander informerade bl.a. hur våra adresser fungerade och vi kunde 
ställa frågor vi hade och få svar. 
Vi diskuterade hur vi ville ha information och länkar.  
Klubbarna i Halland får gärna skicka information till Alexander Jogren, för inskrivning 
av klubbuppgifter på vår hemsida. 
 �����1lVWD�P|WH�
Nästa möte blir tisdagen 5 november 19.00 i Vinberg.  
 �����0|WHWV�DYVOXWDQGH�
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
Bilaga 1: Bidragansökningar 


