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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Göran Johansson, Susanne Karlsson, Torbjörn Palm 
och. Lars Göran Sjögren. 
 
Frånvarande: Alexander Jogren, Yvonne Berger, Anders Hansen och Niclas Warefelt. 
 
§1 Mötets öppnande 
Gert hälsade de församlade välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§2 Fastställande av dagordning 
Föreliggande dagordning fastställdes. 
 
§3 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2005-05- ska ändras till i rubriken till protokoll 2005:2. Protokoll 2005-06-04 
är rätt med protokoll 2005:3. 
Protokoll 2005-05-17/2005:2 ska även ändras i §3 2005:2 ska vara 2005:1 och 
därefter lades protokoll 2005-05-17/2005:2 och 2005-06-04/2005:3 till handlingarna. 
 
§4 Inför DM 7-9 oktober i Halmstad (Göran o Gert) 
Individuella DM spelas 7-9 oktober i Halmstads SS klubblokal. Alla deltagare ska 
spela i samma klass. Pokal ska delas ut till bästa hallänning.  
Thorbjörn lämnade förslag på särskiljning vid tävlingar anordnade av HSF, vilket han 
ska renskriva och skicka via E-post till styrelsen.  
Gert och Göran är tävlingsledare, Thorbjörn och Lars Göran är funktionärer.  
Gert ska skicka ut inbjudan både via E-post och brev.   
 
§5 Läget inför resan till skol-SM (Yvonne o Thorbjörn) 
Yvonne ska undersöka om det är bäst att åka buss eller tåg till Borlänge, där skol-SM 
spelas 23-25 september. Om buss ska användas ska Yvonne skriva bussinbjudan 
och skicka ut till klubbarna via E-post och brev. Bussen kommer att stanna vid 
Eurostop, Kvibille, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka längs med E6:an. Spelare 
och ledare betalar ingenting, men ev. medföljande förälder betalar 100 kronor.  
Om det blir tåg subventionerar HSF biljetterna, hur mycket bestäms av tågpriset.   
 
§6 Genomgång inför årsmötet 
HSF:s årsmöte hålls den 17 oktober klockan 19.00 på motell Björkäng utanför 
Varberg, Niclas ska boka lokalen.  
Gert ska skicka E-post till valberedningen och påminna dem om årsmötet.   
 
§7 Kassarapport samt arvoden 2005 (Niclas) 
Niclas är inte närvarande och kan därför inte lämna någon kassarapport.  
Niclas är den enda som vet hur mycket det är kvar av arvodena efter matavdragen 
och får därför i uppdrag att göra ett förslag på hur arvodena ska fördelas, vilket Gert 
ska informera Niclas om.  
 
§8 Bidragsansökningar (Susanne) 
Susanne ska skicka bidragsmallen till Alexander så han kan lägga ut den på 
hemsidan. Där ska man kunna länka fram ett formulär att fylla i och skicka via 
Internet direkt till Susanne. Göran ska kontakta Alexander om detta.  
Bidragsansökningarna – se bifogad bilaga.  
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§9 Schackläger? 
Det blev inget schackläger i Mark i år, de tyckte det var för kort varsel. Göran ska 
hålla kontakt med Mark om läger 2006.  
 
§10 Inkomna skrivelser och rapporter 
- Gert rapporterade från Region Hallands skrivelse. Se bilaga. 
- Gert rapporterade om mail från Harplinge SS, gällande kalendern. Frågan om när 
individuella skol-DM ska tas upp för diskussion på årsmötet och kalendern ska 
ändras efter vad som beslutas på årsmötet. Se bilaga. 
- Göran rapporterade från Alexanders rapport om webhotellsbyte och framtida 
hemsidesarbete.  
- Gert och Thorbjörn rapporterade från kongressen. Se bilaga.  
 
§11 Övriga frågor 
Schack8an i Bara – när datumet är känt ska tävlingen skrivas in i HSF:s kalender. 
HSF anordnar gemensam bussresa till tävlingen 2006. 
  
Thorbjörn rapporterade om priser på kopiatorer och delade ut olika broshyrer.  
Mötet beslutade att: 
   - Thorbjörn får i uppdrag att köpa in kopiator till förbundet.  
   - Thorbjörn får i uppdrag att kolla priser på Laptop, att använda för lottning o dyl.  
 
Årsberättelsen ska sättas samman och Susanne önskar in uppgifter från olika 
tävlingar och arrangemang.  
 
Schack4an –besökslista till intresserade klasser måste skickas ut tidigt i början av 
januari för att underlätta planering av besök. Halland ska ha samma regler som i 
riksfinalen i Sverige.  
 
§12 Nästa möte 
Nästa möte blir den 31 oktober i Falkenbergs SK:s lokaler, klockan 18.30 (halv 7).  
 
§13 Mötets avslutning  
Gert tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   Justerat: 

 
 


