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

Frånvarande:, Alexander Jogren  
 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte.  
 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 

§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2008:1 godkändes. 
 
 
§ 4. Slutrapport schack-4:an 2008 
Fredrik redogör för vårens tävlingssäsong och lämnar även en skriftlig rapport. I länsfinalen i 
Halmstad var det 338 deltagare. Till riksfinalen i Stockholm åkte fyra lag; Bockstenskolan kom på 3:e 
plats, Hjortsbergskolan 11:e plats, Okomeskolan 16:e plats och Wallbergsskolan kom på 27:e plats.  
Diskussion om hur vi hanterar framtiden. Barnantalet och intresset är stort så det är mycket tid som 
krävs för att hinna alla klassbesök tex. Viktigt är att arbeta för att rekrytera vuxna som kan fungera 
som ledare.   
Ersättningar för klassbesök utbetalas enligt förteckning i slutrapporten. 
 
 
§ 5. Bidragsansökningar  
Inkomna ansökningar för kvartal 1 2008 beviljas och bifogas dessa anteckningar.  
Ansökan har inkommit från Harplinge SS ang sponsring till att arrangera Delta Lift Open á 5000 
kronor som beviljas. 
 
 
§ 6.  Resterande DM 2008 
Lag-blixt-DM förläggs till 7/9 i Falkenberg. Gert o Göran fixar inbjudan. 
Tanken var att individuella DM skulle förlagts till Delta Lift, men av olika skäl blev det inte så. 
Förslag är att förlägga tävlingen 19 – 21 september i Falkenberg. 
 
        
§ 7. Ny lokal för HSF 
Lokalen i Vinberg är uppsagd from 30/9 . Frågan om att hyra förrådsutrymme av FSK ställs. Göran 
återkommer med besked och förslag på hyreskostnad. 
 
 
§ 8. Rapport Region Halland 
Lennart redogör för Region Hallands förslag på nya bidragsregler. Förslaget ska förankras och 
beslutas politiskt och föreslås gälla from 2009 med utbetalning from 2010. 
Innebörden av förslaget baseras på tre olika delar: 

1) Grundanslag baserat på antal medlemmar upp till 600 stycken 
2) Ledarutbildningsanslag 
3) Utvecklingsanslag 
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§ 9. Uppdrag Region Halland 

Uppfyller vi de krav som ställs på oss som organisation? Beträffande: 

• Inriktning och gemensamma mål  

• Uppföljning 

• Motarbeta alkohol och droger 

• Medlemsdefinition 

• Definition av lokalavdelning 
Mötet enas om att förbättra rapporteringen av schack-4:an. Kalendern ändras till en verksamhetsplan. 
 
 
§ 10. Resa till sommarlägret och  Skol-SM 
Sommarlägret är i år förlagt i Linköping 11-14 augusti. Yvonne påminner klubbarna om inbjudan och 
att HSF utdelar bidrag till deltagarna med 500 kronor. 
Resa till Skol-SM kommer att arrangeras av HSF med minibussar. Yvonne tar fram en offert för tre 
bussar. Endast om bussarna blir fullbokade utgår reseersättning för privat resa, annars inte.  
 
§ 11. Hallandsserien slutrapport 
Det är 7 lag som deltagit. Torbjörn redogör för serien. Mötet beslutar om en startavgift á 200 kronor 
inför nästa säsong. 
 
§ 12. Nästa möte  6:e september. 
Vi bokar in en heldag för att tömma förrådet i Vinberg på fm. och ha styrelsemöte på em. 
 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  
 
 
 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 1 2008; januari - mars. 

 

Andersbergs IK SK – 0 kr 
-      Ingen ansökan. 

 

Falkenbergs SK – 0 kronor 
- Ingen ansökan 

 
Halmstads SS – 360 kronor. 
- Hallandsserien Kungsbacka 20 januari, 224 km x 16 kr/mil = 360 kr 

 

Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 

Harplinge SS – 651kronor. 
- Ind skol-DM Halmstad 19 januari, 30 km x 71 kr/mil = 213kr 
- Hallandsserien Falkenberg 17 februari, 60 km x 16 kr/mil = 96 kr 
- HSF Konferens Björkäng 23 februari, 85 km x 4 kr/mil = 34 kr 
- Schack-4:an Halmstad 1 mars, 30 km x 16 kr/mil = 48 kr 
- Hallandsserien Kungsbacka 30 mars, 200 km x 13 kr/mil = 260 kr 
 

Kungsbacka – 557 kronor. 
- Hisingen Open Göteborg 12 januari, 77 km x 23 kr/mil = 177 kr 
- Ind Skol-DM Halmstad, 19 januari, 224 km x 10 kr/mil = 224 kr 
- Schack i Nordstan Göteborg, 26 januari, 60 km x 26 kr/mil = 156 kr 
 

Varbergs SK – 736 kronor. 
- Västkustspelen Falkenberg 7 november, 60 km x 23 kr/mil = 138 kr 
- Ind Skol-DM Halmstad 19 januari, 140 km x 32 kr/mil = 448 kr 
- Hallandsserien Kungsbacka 20 januari, 94 km x 16 kr/mil = 150 kr 
 

SK Vi-Mo – 315 kronor. 
- Västgöta Open Skara 16 februari, 450 km x 7kr/mil = 315kr  

 

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

 

• Resebidrag beviljas inte då HSF erbjuder bussresa till tävlingar. 
 

• 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. 

 


