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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Yvonne Berger, Göran Johansson, Susanne Karlsson, 
Lars Göran Sjögren, Niclas Warefelt och adjungerad Fredric Hillertz (§1-4). 
)UnQYDUDQGH��Anders Hansen, Alexander Jogren 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 från 2003-08-28 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
 �����6FKDFN�DQ��)UHGULF�� 
Gert har skickat brev till sekreterarna i samtliga klubbar där HSF vädjar om hjälp från 
klubbarna. En del svar har redan börjat komma in.  
Susanne o Fredric löser ”utbildningsbiten” till de intresserade. 
Reglerna är under justering just nu pga dagens klassindelning 
Medaljerna börjar ta slut och mötet beslutade att Niclas ska köpa in ett både guld- och 
silvermedaljer från Glentons. (hsf har en specialform)  
Mötet beslutade att Susanne ska beställa ”matt med 2 torn”, ”knuff” och ”schack så enkelt så 
svårt” i 300 ex. 
�PHGDOMHUQD�SUlJODV�L�,WDOLHQ�����PnQ�OHYWLG����VFKDFNVSHO�NODVV��PDWW�PHG���WRUQ��NQXII��
VFKDFN�Vn�HQNHOW�Vn�VYnUW��UHJHOKlIWH�GHODV�XW�L�YDUMH�NODVV���
+66�±�&KULVWHU�1LOVVRQ�����NODVVHU�LQNO��9DOOOnVVNRODQ��
96.�±�1LFODV�RFK�/HQQDUW�
6.�9L�0R�±�/HQQDUW��*HUW�R�6WHIDQ�:LLN���
.6.�±�&DULQD��
)6.�±�*|UDQ�R�$OIUHG�R�6XQH�
+S66�±��
  �����9lVWNXVWVSHOHQ�������*|UDQ��
Alexander och Mikael Lövskog kommer att sköta lottningen.  
Tullbroskolan är bokad. Platta och micro finns. Kastrull mm behöver tas med. Stora salen 
och 3 småsalar är bokade.  
På fredagen efter kl. 16.00 har vi tillträde till lokalen för iordningställande.  
½ 9 på lördagen.  
 
Mötet beslutade att: 

• Mikael ska få 1 000 kr för lottningsarbetet.  
• Gert tar med funktionärströjorna. 
• Göran ordnar sekretariatslådan och namnskyltar och videofilmer. 
•  
• Susanne blir inköpsansvarig för kiosk och cafeteria.  
•  
• Göran och Lars Göran ansvarar för inköp av priser.  

Alexander och Mikael har hand om sekretariatet.  
Anmälningen – minst 3….. Yvonne, Lars Göran + en till. 
Roger, Kenth,  
Grupperna – 6  
Cafeterian, inköp susanne. Anna, irene, kompis + en till…. Växelkassa….. 
kassaskrin….pingisbollar… 
Göran kollar factory autlet och willys ska kollas. Niclas mailar inköpsplatser.  
Niclas, gert, lars göran, göran, kenth, roger, anders, handuppräckning.  
Informationsbord för frågor.  
Tävlingsstartare….. Gert i mikrofon.  
Priserna – lars göran ska beställas göran o lars göran fixar, beställer fler än förra året.  
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Ab – 3 i varje 
C – 5 
Def – 10 
Tjej – 3 i varje + diplom 
 
 
 
 
 �����'0�WlYOLQJDUQD�������1LFODV��
Individuella DM spelas 3-5 januari 2004. Niclas har preliminärbokat Fregatten i Varberg.  
I år kommer detta att vara en öppen tävling, vilket innebär att alla spelar i en gemensam 
grupp, även med deltagare utifrån Halland. Priser kommer att delas ut till Hallands bästa 
kadett, junior, senior, veteran och tjej.  
Inbjudan ska ut på Internet snarast och till klubbarna via brev till sekreterare och klubbar.  
Göran och Gert gör inbjudan och skickar till Susanne för utskick.  

�����.DVVDUDSSRUW��1LFODV��
Bussresan och resebidrag är utbetalade sedan sist. I övrigt inget nytt.  

�����)DVWVWlOODQGH�DY�DQVYDUVRPUnGHQ��
• Seriespel – knatteserien  Gert 
• DM-tävlingar  Gert o Göran 
• Schack4an   Niclas 
• Skol-tävlingar  Lars Göran 
• Västkustspelen  Göran 
• Resor/Utbildningar  Yvonne 
• Webmaster  Alexander (bett om att inte få betalt under 

värnpliktstiden för det arbetet.) 
 �����%LGUDJVDQV|NQLQJDU��6XVDQQH�R�1LFODV��
Harplinge SS har ansökt om resebidrag för resa till Tjeckien Open. Mötet beslutade att Se 
bilaga.  
 ������6NULYHOVHU�PP��6H�ELODJD��
Ansökan har inkommit från Harplinge SS, angående lokalkostnad i samband med läger 
2002. Det var inte överenskommet att HSF skulle betala hyran. Styrelsen vidhåller att HSF 
redan betalat kostnaderna mer än budgeterat för lägret. I protokoll 2002-08-29 noterades att 
HSF betalar mer med hänvisning till protokollbeslut.  
Det var budgeterat 15 000 kr, men HSF betalade 17 620 kr för tränarna. 
Nu har ytterligare räkning på 1 300 kronor inkommet.  
Mötet beslutade att: 

• HSF betalar räkningen som ”Goodwill” till Harplinge SS. 
 
Bärbar dator med ev. skrivare?  
Mötet beslutade att: 

• Göran ska ta reda på mer, kostnad ca 3-4 000 kr exkl. skrivare.  
• Susanne tar reda på kostnad för lottningsprogram, Swiss Perfect och Tabula Soft.  

 
Motion har inkommit från Ola Grimsholm angående ett ev. SM i Halland. Om någon vill 
ansöka och hålla det är det ok, men med styrelsens nuvarande resurser är det inte möjligt att 
genomföra av styrelsen.  
Frågan om ev. projektgrupp ska tas upp på årsmötet 20 oktober.  
Mötet beslutade att: 

• Susanne ska skriva ett förslag till yttrande från styrelsen att skicka med kallelsen till 
årsmötet.   

 
Schack4an – mötet beslutade att: 
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• HSF ska köpa in 300 spel á 15 kr via Sveriges Schackförbunds skolkommitté.��
�
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Bilaga 1: Bidragansökningar 


