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Närvarande: Gert Gustavsson – ordf, Göran Johansson, Fredrik Hillertz, Lennart Jonsson, Torbjörn Palm och 
Yvonne Berger. 

Frånvarande: Hans Johansson, Carina Rydh, Alexander Jogren.  
 

 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna! 
 
 

§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 

§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes. Mötet beslutade att anteckningarna mailas ut till styrelsen för ev synpunkter 
och justering. När det är godkänt av ordföranden läggs det på HSF;s hemsida.   
 
 
§ 4. Budgetarbete. 
Lennart har gjort en budget för innevarande verksamhetsår baserat på förra verksamhetsårets resultat. 
Varje tävling är specificerad för sig och visar tydligt hur kostnaderna är fördelade.  Prognosen visar ett 
positivt resultat på ca. 20 000kr. Medaljerna till schack-4:an kommer hädanefter att köpas via SSF 
vilket innebär en tredjedel av priset jämfört med vad vi har betalt hittills.  
Planeringen blir nu att varje styrelseledamot gör en uppskattning av sitt områdesansvars kostnader för 
det kommande verksamhetsåret och meddelar det till kassören vid augustimötet.  
Gert: Seriespel 
Gert o Göran: DM 
Göran o Hans: Västkustspelen 
Skoltävlingar: Torbjörn 
Schack-4:an: Fredrik 
Konferens, resor, läger: Yvonne 
Web: Alexander 
 
Lennart har gjort ett fantastiskt jobb och vi hoppas att verkligheten nu lever upp till planeringen! 
 
 
§ 5. Bidragsmöjligheter 
Nuvarande budget tillåter både en resa till Schack-8:an i Bara och utdelning av 
ungdomsledarstipendie. 
 
 

§ 6. ”Terninger-affären”. 
Gert redogör lite för vad som hänt. En utredning är nu tillsatt för att titta bla på styrelsens agerande.  
 
 

§ 7. Riktlinjer 
Mötet beslutar att utarbeta riktlinjer för allt som genererar någon form av ersättning ifrån HSF. I 
nuläget handlar det om: 
Riktlinje 1: Bidragsansökning 
Riktlinje 2: Arvode vid styrelsearbete 
Riktlinje 3: Lägerbidrag  
Dessa kommer att läggas på hemsidan så att det blir tydligt och tillgängligt för våra klubbar. 
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§ 8. Övriga frågor 

o Region Halland: Region Halland har kallat till ett möte med HSF för en avstämning om 
verksamhetsuppföljning. Gert och Lennart åker på det. Yvonne uppdaterar verksamhetsplan 
och verksamhetsberättelse till dess. 

o Young Masters: Anders Persson SK ViMo ansöker om 1500 kr för att arrangera en tävling 
som han kallar Young Masters. Styrelsen beviljar ansökan. 

o Medlemsförteckningar: Varje klubb ska inkomma till HSF med en medlemsförteckning och 
verksamhetsredovisning senast 25/2. Blankett finns att ladda ner på SSF;s hemsida. 

o Schack-4:an: 71 klasser är föranmälda, det är ca 20 fler än förut. Ett extra tävlingstillfälle är 
planerat till 3/3 i Falkenberg. Anmäl till Fredrik när ni kan hjälpa till. Den riktade inbjudan 
som gjordes till femte-klassare inför skollag-DM föll väl ut! 

 
§ 9. Nästa möte 
Nästa möte blir 21/5 i Källsjö hos Hans. 

 
 
 
Vid protokollet:                   Justerat: 

   
_________________________                             ______________________________ 
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bilaga. 
 

 

Bidragsansökningar för kvartal 4 2006; oktober tom december. 
 

Andersbergs IK SK – 0 kr 
- Ingen ansökan inkommen. 

 

Falkenbergs SK – 0 kronor 
- Ingen ansökan inkommen 

 

Halmstads SS – 0 kronor. 
- Ingen ansökan inkommen 

 

Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan inkommen. 
 

Harplinge SS – 500 kronor. 
- Deltagarbidrag SSF läger i Tylebäck 19-22/6, = 500 kr 
 

Kungsbacka – 2331 kronor. 
- Skol-SM resa till Falkenberg därifrån buss 13-15 oktober, 154km x 7kr/mil = 108kr 
- Knatteserien Harplinge 21 oktober, 204 km x 61kr/mil = 1244kr 
- Mölndal cup i Mölndal 28 oktober, 44 km x 7kr/mil = 31 kr 
- Västkustspelen i Falkenberg 18 november, 154 km x 51kr/mil = 785 kr 
- Skollag-DM i Varberg 16 november, 102 km x 16kr/mil = 163 kr 

 

Varbergs SK – 1100 kronor. 
- Deltagarbidrag SSF läger i Tylebäck 19-22/6, = 500kr 
- DM i Falkenberg 6-8/10, 70km x 7kr/mil = 49kr 
- Knatteserien i Harplinge 21/10, 120km x 23kr/mil = 276kr 
- Västkustspelen i Falkenberg 18/11, 70km x 16kr/mil = 112kr 
- Knatteserien i Kungsbacka 25/11, 102km x 16kr/mil = 163kr 

 

SK Vi-Mo – 83 kronor. 
- Knatteserien i Harplinge 21 oktober, 64 km x 13kr/mil = 83 kr  

 
 
 
 
 
 

• Ansökan kallas numera ”bidragsansökan” då den även omfattar lägerbidrag 
och andra ev ersättningar. 

 

• Resebidrag beviljas inte då HSF erbjuder bussresa till tävlingar, vilket skedde 
till skol-SM. 
 

• Kvartal 1 = januari – mars, ansökan senast 30 april. 
Kvartal 2 = april – juni, ansökan senast 30 augusti. 
Kvartal 3 = juli – september, ansökan senast 31 oktober. 
Kvartal 4 = oktober – december, ansökan senast 31 januari. 

 
 
 

 


