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Närvarande: Gert Gustavsson ordf, Lennart Jonsson, Robin Johansson, Torbjörn Palm, Fredrik 
Hillertz och Yvonne Berger  
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna.  
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2009-2010:3 och 2009-2010:4 godkändes. 
 
§ 4. Ekonomisk halvårsrapport 
Genomgång av resultat och budget hittills i verksamhetsåret. Det är god ordning och det ser ut som att 
året ska sluta med ett positivt nettoresultat. Resultatet hittills är 62 000 kronor. 
 
§ 5. Slutrapport schack-4:an  
80 klassbesök genomförda. Ca 620 barn har deltagit i tävlingen. 7 klasser kvalificerade sig till finalen i 
Stockholm.  
 
§ 6. Schack i skolan- projektet  
20 skolor i Halland har fått erbjudande att delta i projektet. Alla skolor har visat positivt intresse och 7 
skolor har hittills anmält sitt deltagande. Fredrik kommer att arbeta 60 % med projektet from ca 11/8. 
Utbildning för handledare kommer att ske med start i augusti/september. Projektet ska redovisas för 
Region Halland i december 2010. 
 
§ 7. Förslag till verksamhetsplan 2010-2011 
Torbjörn redovisar förslag till verksamhetsplan. Några datum kvarstår men efter det läggs en 
preliminär version på hemsidan för att spikas definitivt i augusti. 
 
§ 8. Bidragsansökningar 
Inkomna ansökningar beviljades  
 

§ 9.Rapport vårens träningar m Ari 
Uteblir eftersom Göran inte deltar på mötet. 
  
§ 10. Val av kongressombud 
Gert och Fredrik deltar. 
 
§ 11. Övriga frågor 
Städning behövs av FSK:s förråd! Onsdag 9/6 kl. 18, samling vid förrådet! 
Ev kan FaBo erbjuda förråd i huset där FSK finns vilket hade varit bra. Göran tittar på det. 
Magnus Filipsson redogör för ekonomi och resultat av Delta Lift open.  
 
§ 12. Nästa möte 
Torsdag 26/8 kl. 18.00 FSK klubblokal. 
 
§ 13. Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  
 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 1 2010;  januari - mars. 

 
Andersbergs IK SK – 0 kr 
-      Ingen ansökan. 

 

 Falkenbergs SK – 0 kronor 
- Ingen ansökan  

 

Halmstads SS – 0 kronor. 
- Ingen ansökan 

 
Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 

Harplinge SS – 0 kronor. 
- Ingen ansökan 

 
Kungsbacka – 230 kronor. 
- Hallandsserien Falkenberg 14:e mars, 144 km x 16 kr/mil = 230 kronor (Staffan Berg)  
 

Varbergs SK – 1481 kronor. 
- Träning Ari Ziegler hösten 5 ggr x 3 ungdomar, 760 km x13 kr/mil=  988 kr (Lennart) 
- Hallandsserien Falkenberg 9 november, 60 km x 16 kr= 78 kronor (Lennart) 
- Skol-DM Halmstad 30 januari, 143 km x 29 kr/mil= 415 kronor (Lennart)  
 

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. 

 
 
 


