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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Anders Hansen, Alexander Jogren, Lars Göran 
Sjögren, Niclas Warefelt, Torbjörn Palm, Yvonne Berger samt adjungerad – Fredric Hillertz tom §4. 
 
Frånvarande: Göran Johansson, Susanne Karlsson.  
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2004:4 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. Alexander o Yvonne 
ska arbeta vidare med ev. resa till Vara o Schack-8:an. 

  
§ 4. Schack4an (Fredric) 
44 klasser har anmält intresse till att delta i årets Schack-4: a. Fredrik redogör för hur 
uppdelningen ser ut ibland dem som går ut o informerar i klasserna. Det är följande 
personer: Halmstad; Håkan Berg o Håkan Ljunggren. Kungsbacka; Fredrik o ????. Varberg 
o Hylte; Susanne o ????. Falkenberg; Fredrik, Alexander o Yvonne 

- 2005-04-15 – Länsfinal spelas i Falkenberg.  
Regler o inbjudan finns på hemsidan; www.schackihalland.net   

 
§ 5. Knatteserien. (Gert) 
Gert redovisade resultaten som även finns på hemsidan. 
1; Kungsbacka2.  2; Kungsbacka1.  3; Harplinge 
 
§ 6. Skoltävlingar(LGS, Torbjörn) 
Lars-Göran redogjorde för Skollag-DM.  
På gång: Individuella SkolDM spelas 23/4, lokal är inte klart ännu. 
 
§ 7. DM-tävlingar lag o ind.blixt.(Gert, Göran) 
Resultaten från lagblixt kommer inom kort på hemsidan…. 
Individuella blixten spelades under trettonhelgen med följande resultat: 1; Gregor Reid.  2; 
Lennart Wahlström.  3; Robin Johansson 
 
§ 8. Rapport Västkustspelen 2004.(Göran, Alex) 
Resultat från den gruppen som spelade enl. Bergerlottning är borta, Alexander efterlyser 
dem. Förslag finns på att skjuta fram tävlingen en helg till 19/11.  
Värt att tänka på till nästa gång: 
      -    se till att det finns tillräckligt med funktionärer hela tiden. 

- organisera anmälningsförfarandet lite annorlunda, (trångt i dörrhålet). 
- ordna kartor där stans matställen är markerade. 

 
§ 9. Kassarapport (Niclas) 
Niclas rapporterade om HSF:s budgetprognos för 2005. Den visar ett överskott på 20 000kr. 
Mötet beslutade att de som deltagit på Ari Zieglers träning hösten 2004 får ersättning med 
500kr/person. Göran meddelar Niclas vilka personer det handlar om. 
 
§ 10. Bidragsansökningar (Susanne) 
De ansökningar som inkommit t.o.m. 31/1 beviljas. Susanne ansvarar för det. 
 
§ 11. Konferens 2005 (Yvonne, Torbjörn) 
Datum för årets konferens blir 19/6. 
Förslag på ämne önskas av Gert! T.ex. bjuda in någon från Länsstyrelsen som kan prata om 
nya bidragsregler och vi kan informera om HSF;s arbete, Niclas förhör sig om detta. 
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§ 12. Skrivelser 
Inga skrivelser inkomna. 
 
§ 13. Övriga frågor. 

- Gert planerar möte med Smålandsklubb för att diskutera möjliga samarbetsfrågor. 
- Anders informerar om nedläggning av Laholms Schackklubb. Innestående kassa 

kommer ev. att överlåtas till HSF. 
- Anders meddelar att Deltalift Open blir 5-8/5.  

  
§ 14. Nästa möte. 
Nästa möte blir 9/5 kl:18,30 (halv sju) i Vinberg. 
 
§ 15. Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:                   Justerat: 
 

                               
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
 
 


