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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson – ordförande, Göran Johansson, Susanne Karlsson, Lars Göran 
Sjögren, Niclas Warefelt och adjungerad Mikael Lövskog (§1-4). 
)UnQYDUDQGH��Yvonne Berger, 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 2003-11-04 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
 �����5DSSRUWHU�
6FKDFN�DQ��0LNDHO�� 
Listor på anmälda klasser, 46 i dagsläget, delades ut.  
Ska vi i framtiden betala ev tjänstledig? Svar: Inte detta året.  
I år införs ny poängräkning – se Sveriges Schackförbunds Skolkommittés hemsida. 
 

Susanne rapporterade att de distrikt som under året arrangerade distriktsfinaler får 2 000 kr 
och de som skickade skolor till riksfinalen får ytterligare 2 000 kr.  
Fr.o.m. 2004 delas bidrag ut i form av milersättning till de klasser som åker till riksfinalen om 
de har mer än 20 mil t.o.r. Bidragets storlek blir 50 kr/mil.  
 

Styrelsen är mycket positivt och ser mycket möjligheter i detta. 
 9lVWNXVWVSHOHQ�������*|UDQ��
2004-11-13 preliminärt datum för Västkustspelen. 
Städningen ska kontrolleras tillsammans med personal på fredagen före vi tar över lokalen. 
Vi besiktigar före övertagandet – kan vi höja statusen till Snabbschacks-sm? 
Susanne har redovisat ekonomin till Niclas och det gick med vinst.  
 

Mötet EHVOXWDGH att: 
Göran ska skriva en ansökan om detta till SSF.s tävlingskommitté.  
Göran ska göra inbjudan och få ut i landet. 
Susanne ska kontakta de vanliga distrikten för att kolla in datumet för i höst. 
 '0�WlYOLQJDUQD�������*HUW�*|UDQ��
Individuella DM spelades 3-5 januari 2004 på hotell Fregatten i Varberg.  
Särskiljningen av de på samma poäng och kvalitetspoäng klarades ut. 
Kadettsegrare – Roger Ljungberg, Falkenbergs SK, Juniorsegrare – Joakim Lönn, Harplinge 
SS och seniorsegrare – Gregor Reid, Halmstad SS. Segrare i Hallands Open blev Mikael 
Sixtensson, SA Mark. 24 deltagare, varav 7 utifrån Halland. 
 

Mötet diskuterade om DM-tävlingen kanske ska flyttas från trettonhelgen till annan helg. 
Frågan tas upp för diskussion på konferensen.  
 

Mötet EHVOXWDGH följande angående Individuella blixt-DM: 
Nytt datum blir 22 februari i Falkenberg. 
Göran ska göra inbjudan och skicka ut via Susanne. 
Göran kontaktar Alexander, som lägger ut inbjudan på Internet. 
 6HULHVSHO�.QDWWH��*HUW��
Segrare i säsongens Knatteserie blev Kungsbacka SK. Harplinge SS kom 2:a och SK Vi-Mo 
kom 3:a.  
 6NROWlYOLQJDU��/DUV�*|UDQ��
Skollag DM spelades 7 december 2003 i Halmstad. Följande klasser kvalificerade sig till SM-
final i Mölndal 22-23 maj 2004: 
Högstadiet – Tångaskolan, Falkenberg. Mellanstadiet – Presseskolan, Kungsbacka. 
Lågstadiet – Lyngåkraskolan, Harplinge. 
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Mötet EHVOXWDGH att: 
Resebidrag på 15kr/mil betalas ut för en bil/stadium. 
 

Individuella skol-DM spelas i kungsbacka lördagen 27 mars. 
 

Mötet EHVOXWDGH att:  
Lars Göran ska hjälpa Kungsbacka SK göra inbjudan till tävlingen.  
 5HVRU�XWELOGQLQJ��<YRQQH��
Inget att rapportera 

�����.DVVDUDSSRUW��1LFODV��
Priser till schack4an är inköpta och därför ser rapporten sämre ut än det faktiska läget är.  
Bidragen ska ses över, men inga förändringar väntas i dagsläget. Förbundet kommer att få 
det sedvanliga bidrag från landstingsförbundet.  

�����%LGUDJVDQV|NQLQJDU��6XVDQQH�R�1LFODV��
Se bilaga. 
 ������6NULYHOVHU�PP�
Susanne informerade om att informationsmöte kommer att hållas i samband med 
Tusenmannatävlingen, 3-4 april 2004, kommer att ske i Stockholm som föregående år.  
 

Mötet EHVOXWDGH att: 
Gert och preliminärt Göran åker till Stockholm från Halland.  

������gYULJD�IUnJRU�
Förfrågan från Göran om förbundet ska köpa in Swiss Perfect, vilket är ett stabilt program i 
jämförelse med det som användes vid DM.  
 

Mötet EHVOXWDGH att: 
Göran ska kolla upp pris och därefter kontakta Niclas. �
������1lVWD�P|WH�
Onsdag 31 mars 2004 kl. 19.00 i Vinberg 

������0|WHWV�DYVOXWQLQJ�
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
�
�
9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
Bilaga 1: Bidragansökningar 
 
 


