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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Alexander Jogren, Göran Johansson, Susanne Karlsson, 
Lars Göran Sjögren och Niclas Warefelt 
)UnQYDUDQGH��Anders Hansen och Dennis Wallin  
 �����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 �����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 �����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Protokoll 2002-11-05 genomgicks och ändring på §8 7 200 kronor i stället för 7 250 
kronor fanns att fördela. I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
 �����5DSSRUWHU  
Schack4an (Niclas) – 45 klasser har anmält intresse för besök i år och klassbesöken 
har påbörjats. I Kungsbacka har så många klasser anmält sig att det ev. kan bli 
aktuellt med 2 delfinaldagar.  
Speldagar:   Halmstad/Laholm/Hyltebruk 2003-03-01 
 Falkenberg/Varberg   2003-03-08 
 Kungsbacka  2003-03-22 
 Länsfinalen spelas i Falkenberg 2003-04-05 
 

DM-tävlingar (Gert och Göran) – DM spelades 2003-01-04—06 i Falkenberg och 
samlade totalt 34 deltagare. Vinnare blev följande:  
 Klass A – Lennart Wahlström, Varbergs SK.  
 Klass B – Gabi Chahoud, Falkenbergs SK.  
 Kadettklassen – Jonathan Janko, Falkenbergs SK.  
 Veteranklassen – Olle Schröder, Varbergs SK.  
Individuella blixt-DM spelas 2003 i Harplinge, och lagblixt-DM spelas 2003 i Varberg, 
datum meddelas senare. 
 

Skoltävlingar (Lars-Göran) – Individuella DM spelas 2003-02-02 i Folkets Hus, 
Halmstad. Priser är inköpta och cirka 80 ungdomar har anmält sig.  
Skollag-DM spelas 2003-03-16 i Falkenberg. 
 

Seriespel (Gert) – Höstens ungdomsserie blev inställd. Knatteserien spelades 
däremot under hösten 2002. Resultatet blev följande:  
 1:a – Falkenbergs SK.  
 2:a – Kungsbacka SK  
 3:a – Varbergs SK  
 

Resor och utbildning (Göran) – Utbildning vid 6 tillfällen av Ari Ziegler i Göteborg för 
Hallands ungdomar. Totalkostnad för hela kursen är 8 800 kronor.  
HSF EHVOXWDGH ge 4 400 kronor i utbildningsbidrag under förutsättning att det blir 
minst 8 deltagare. Inga resebidrag kommer att betalas ut för kursen. 
 

Webbfrågor (Alexander) – medan Alexander varit utomlands har webbhotellet 
ändrats och det har ställt till problem med hemsidan. Alexander jobbar vidare på 
detta och ska förhoppningsvis hitta någon bra lösning.  
Foton på styrelsemedlemmar, protokoll från 2002, ratinglista som saknas och 
senaste tävlingskalendern önskas för komplettering till sidan. 
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�����gYULJD�5DSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU��6XVDQQH��
Sveriges SF kommer att hålla konferens i samband med Tusenmannaschacket i 
Stockholm. Där informeras om Schackets Dag, ev. medlemstidning och ev. 
spelarlicens. Två från varje distrikt inbjuds att delta, Gert och Susanne planerar åka.. 
 �����6FKDFNHWV�'DJ��
Schackets Dag är ett klubbarrangemang. Minst hälften av våra klubbar har anmält 
intresse till Sveriges SF. Gratis broschyrer, affischer och klisterdekaler kommer att 
skickas till de anmälda klubbarna.  

�����%LGUDJVDQV|NQLQJDU��6XVDQQH�RFK�1LFODV��
Se bilaga 1.  

�����gYULJD�IUnJRU��
Förslag till ledamot från valberedningen – Valberedningen har talat med någon, men 
resultat av samtalet har inte framkommit. Mötet EHVO|W att Göran kontaktar Fredric 
Hillertz för information. 
 

Västkustspelen – Cafeterian gick inte med vinst som den brukar, vilket ifrågasätts. 
Redovisning är inte inkommen ännu och därför kräver styrelsen redovisning av 
Benny Christensen vid nästa styrelsemöte.  
Niclas fick i uppgift att göra en uppskattning av resultatet inför styrelsemötet.  
Västkustspelen 2003 spelas preliminärt den 15 november. Kontakt ska tas med de 
”stora” klubbarna för att undvika kollision. 
 

Budgetmötet – se bilaga 
 �����1lVWD�P|WH�
Nästa styrelsemöte blir onsdagen 19 mars 2003, klockan 19.00 i Vinberg. 
 ������0|WHWV�DYVOXWQLQJ�
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
�
�
9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
Bilaga 1: Bidragansökningar 
Bilaga 2: Anteckningar från budgetmötet 


