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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Yvonne Berger, Göran Johansson, Lennart 
Jonsson, Susanne Karlsson, Thorbjörn Palm, Carina Ryd och adjungerad Fredric 
Hillertz. 
 

Frånvarande: Alexander Jogren och Hans Johansson. 
 

§ 1  Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen genomgicks och godkändes. 

 

§ 3  Föregående mötesprotokoll 
 Protokoll 2006:1 från 2006-01-26 fanns inte på plats och bordlades därför till nästa    
   möte. Bilagan om resebidrag är godkänd och utbetald.  
   Mötet beslutade att: 

- Susanne ska få protokoll 2006:1 och därefter skicka ut det. 
 
§ 4  Rapporter 

   Schack4an 
Fredric informerade följande: 51 klasser har besökts, ca 1 000 barn har lärt sig 
spela schack och ca 500 barn deltog i tävlingen.  
Inventering har gjorts av medaljerna och det kanske räcker till nästa år. Eventuellt 
beslut om beställning tas till hösten. Startavgiften är 10 kronor, förslag om eventuell 
höjning till 20 kronor.  
Förslag på följande speldatum 2007: 3 mars, 10 mars, 24 mars, 21 april.  
Tips: De schack4or som blir 50r ska ha en personlig inbjudan till skollag-DM. Folder 
med klubbar, namn, mm i Halland ska göras i A5-format.  
Mötet beslutade att: 
- Susanne ska göra en layout på folder och Yvonne ska se till att de trycks. 

 
     Blixt DM (ind.lag) (Gert) 
  Lagblixt spelades 29 april i Harplinge. Halmstad SS vann överlägset. 6 lag deltog.  

  Blixt-DM spelades 6 januari i Harplinge med 18 deltagare. Segrare blev Magnus 
Lindhe, Halmstads SS. Bästa junior blev Anders Persson, SK Vi-Mo.  

 
    Ind. Skol-DM (Thorbjörn) 
  Individuella Skol-DM har spelats i Halmstad, och det rapporterades i januari. 
 

  Webmaster (Alexander) 
  Hemsidan är uppdaterad och justerad. Det är på gång att man ska kunna anmäla  
  sig till tävlingar direkt på hemsidan.  
 

§ 5   Inför Västkustspelen  
Västkustspelen spelas lördagen den 18 november. Inbjudan ska vara klar till skol-
SM i oktober. Den ska delas ut vid skol-SM och även läggas ut på SSF:s hemsida, 
schackcentralen.com och schackforum.se. 

 

§ 6  Kassarapport  
Lennart hade gjort en mycket tydlig och lättläst kassarapport till oss och för detta får 
han en extra stjärna i kanten.  

  Resan till Bara, Schack8an, ska bokföras på breddschackspengarna.  
  Mötet beslutade att: 

- Lennart ska ansöka om bidrag från SSF:s skolkommitté. Bidraget är på 100 
kronor per besökt klass. 
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§ 7  Bidragsansökningar   
  Se bilaga.  
 
§ 8  Planering av kalender för säsongen 06-07 
  Genomgång av förslag på kalender.  
  Mötet beslutade att:  

- Gert ska skriva ut kalendern och skicka den vidare till Alexander för att den ska 
ut på Internet. 

- Göran ska kolla up pså att datum för Västkustspelen inte krockar med Skåne 
och Göteborg.  

 

§ 9  Inkomna skrivelser 
  Inga skrivelser har inkommit. 
 

§ 10  Övriga frågor. 
- HUSA – Förslag om att bilda Hallands ungdomsschack allians. Syftet med detta 

är att starka ungdomsspelare som vill delta i tex kadett- och junior- allsvenskan, 
även om de inte har så många från egen klubb som vill delta.  

- Representanter till SSF:s kongress är Gert och Göran. Reserver är Hans och 
Thorbjörn.  

 
§ 11  Nästa möte. 

Nästa möte blir 19 augusti 2006 hemma hos Gert eller Göran, med efterföljande 
grillning. I övrigt kallar Gert samman om det skulle behövas möte före augusti.  

 

§ 12  Mötets avslutning 
  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:   Justerat: 

 
 
 


