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Hallands Schackförbund    2003-04-22 
Styrelsemöte 
 
Närvarande: Gert Gustavsson, Alexander Jogren, Anders Hansen, Göran Johansson, 
Lars Göran Sjögren, Dennis Wallin, Niclas Warefelt samt delvis Carl Benny Christensen. 
Frånvarande Susanne Karlsson samt vakanten. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötesprotokoll genomgicks godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Västkustspelen 2003 samt redovisning 2002 
Carl Benny redovisade för sina inköp samt Niclas för sin uppställning över kostnader och 
intäkter. Mötet kom fram till att kompletterande uppgifter skulle göras till nästa möte.  
Följande kommentarer kan noteras: 

- Köket skall vara klart innan spelarna kommer 
- Prislista skall vara fastslagen i god tid innan spelarna kommer 
- Inköpsvolymen skall kontrolleras bättre dvs. köp ej mer än vad som åtgår!!!  
- Eventuellt överskott av varor skall säljas tillbaks eller säljas till närstående klubbar. 
Inbjudan till 2003 års tävling diskuterades. 
 

§ 5 Kassarapport 
Niclas redovisade för ekonomin. Det sökta bidraget räknar han att vi skall få under 
verksamhetsåret. 
 
§ 6 Tävlingsrapporter 
Schack 4-an genomgicks. 49 klasser är anmälda i år. 
Halmstad 8 klasser 
Falkenberg - Varberg 16 klasser 
Kungsbacka dag 1 - 9 klasser 
Kungsbacka dag 2 - 9 klasser 
 
Finalen hade 8 klasser.  
Vinnare blev Tingbergsskolan Kungsbacka före Nybyskolan Långaryd 
 
Fredrik Hillertz behöver hjälp med klassbesök och tävlingarna eftersom schack 4:an är en 
sådan omfattande breddtävling. 
 
Resultaten för DM-tävlingarna samt Skol DM tävlingarna kan läsas på Hallands 
Schackförbunds hemsida på Internet. 
 
Dennis har fått i uppgift att boka lokal samt skriva program till konferensen som är den 14 
eller 15 juni. 
 
Alexander Jogren informerade om hemsidan. 
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§ 7 Några skrivelser eller rapporter har ej inkommit 
 
§ 8 Bidragsansökningar 
Harplinge SS har inkommit med en ansökan om hyresbidrag för hyra av Harplingegården 2-4 
augusti 2002 under HSF.s läger i Harplinge. Styrelsen avslår ansökan eftersom den har 
kommit in för sent, dessutom under fel verksamhetsår, till styrelsen. Vidare har Harplinge SS 
skickat in en resebidragsansökan för resa till Kurs med Ari Ziegler i Göteborg. Styrelsen 
avslår även denna med motivering (se förra protokollet från 29 jan). Halva kursavgiften 
betalas av Hallands SF ingen reseersättning utgår. 
 
§ 9 Övriga frågor 
Göran Johansson erbjöd sig att undersöka om det inte går att köpa en bärbar dator till 
Hallands SF. Förslag redovisas vid nästa möte. 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 28 augusti 2003 klockan 19.00 i Vinberg. 
 
§ 11 Mötets avslutning 
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:   Justerat: 
 
 
I stället för sekr. Lars Göran Sjögren  Ordf. Gert Gustavsson 
 
 
Bilaga 1: Bidragsansökningar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 


