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

 
 
 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna.  
 
 

§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2008-2009:1 godkändes. 
 
 

§ 4. Ekonomisk rapport 
Lennart redogör för det ekonomiska läget tom januari -09. Utfall följer budget i stora drag.  
 
 
§ 5. Schack-4:an 
85 klasser har anmält intresse att delta och således har lika många klassbesök genomförts. 
Datum för regiontävlingarna blir ; 
Kungsbacka 21/2 
Halmstad 28/2:  
Falkenberg 14/3 
Hyltebruk 22/3 
Varberg 28/3 
 
Final i Halmstad 25/4  
 
 
§ 6.  Bidragsansökningar  
Inkomna ansökningar beviljas och bifogas till anteckningarna. 
 
  
§ 7. Skrivelser  
Det finns inga inkomna skrivelser 
 
 
§ 8. Rapport skoltävlingar  
Rutin kring inbjudan behöver förbättras till nästa år. Sammanfattar med något färre antal deltagare. 
 
 
§ 9. Rapport DM-tävlingar 
Individuella blixt-DM arrangeras i Harplinge den 5/4. HSF bidrar med 1000 kr till priser, som 
arrangören förfogar över.  
Inbjudan till DM ska gå ut i god tid innan tävlingen Delta-Lift går av stapeln. Utse bästa Hallänning 
och bästa halländska junior.  
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§ 10. Övriga frågor 

• Göran undersöker möjligheten att starta schack i skolan på skoltid. Ev finns ett intresse ifrån 
Länsstyrelsen/Region Halland. Göra tar förnyad kontakt 

• Göran undersöker vilket underlag som finns i Halland för att starta ett utbildningsprojekt 
med Ari Siegler i Göteborg och återkommer med ett underlag. HSF stödjer projektet. 

• Gert har varit i kontakt med Vuxenskolan som är positiva till att erbjuda schack för vuxna i 
form av en studiecirkel. Fredrik och Göran skriver en kursplan som ska vara klar före maj 
månad. 

• Torbjörn berättar om ett projekt som de genomfört i Halmstad. En särskild inbjudan gick till 
förra årets schack-4:a spelare att spela en lagtävling en lördag. Uppslutningen blev sex lag, 
vilket är jättebra! HSF stödjer projektet även ekonomiskt.  

• Styrelsen beslutar att inte arrangera någon konferens i år.  
 
 
§ 9. Nästa möte planeras till lördag 23/5 som förläggs till Laholm och Delta Lift. 
 
 
 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  
 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 4 2008;  oktober - december. 

 

Andersbergs IK SK – 0 kr 
-      Ingen ansökan. 

 

Falkenbergs SK –  0 kronor 
- Ingen ansökan 

 
Halmstads SS – 793 kronor. 
- Omkostnader kring arrangemang av ”Schack-5:an” 24 deltagare, till en kostnad av 374 kr. 
- Knatteserien Varberg 25:e oktober, 150 km x 13 kr/mil = 195 kr 
- Knatteserien Björkäng 29:e november, 140 km x 16 kr/mil = 224 kr 

 

Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 

Harplinge SS –  0 kronor. 
- Ingen ansökan. 

 
Kungsbacka –   483 kronor. 
- Hallandsserien Falkenberg 19:e oktober, 149 km x 10 kr/mil = 149 kr 
- Västkustspelen Falkenberg 15:e november, 149 km x 16 kr/mil = 239 kr 
- Hallandsserien Varberg 14:e december, 95 km x 10 kr/mil = 95 kr 

 
Varbergs SK – 472 kronor. 
- Hallandsserien Harplinge 19:e oktober, 114 km x 16 kr/mil = 183 kr 
- Västkustspelen Falkenberg 15:e november, 64 km x 29 kr/mil = 186 kr 
- Knatteserien Falkenberg 29:e november, 64 km x 16 kr/mil = 103 kr 

 
SK Vi-Mo –  0 kronor. 
- Ingen ansökan 

 

• Ansökan kallas ”bidragsansökan” då den 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


