
Hallands Schackförbund  2010-08-26 
Styrelsemöte  Protokoll 2009-2010:7 

www.schackihalland.net  Sidan 1 av 3 

Närvarande: Gert Gustavsson ordf, Lennart Jonsson, Göran Johansson, Robin Johansson, 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 2009-2010:5 och 2009-2010:6 godkändes. 
 
 
§ 4. Budgetförslag 2010-2011 (Lennart) 
Lennart delar ut förslag för verksamheternas olika delar. Återkom med synpunkter till Lennart så 
sammanställer han budget för kommande verksamhetsåret. Beslut tas vid nästa möte. 
  
 
§ 5. Rapport schack-4:an (Fredrik)  
Fredrik redogör för verksamhetsplanen inkl upplägget av tävlingssäsongen. Halland har i år 198st 
klasser av årskurs 4:a. 
Tävlingslokalen i Halmstad, Folkets hus Galejan, är inte riktigt optimal för finalen (9/4). Fredrik har 
undersökt andra alternativ och Falkhallen i Falkenberg är ett mycket fördelaktigt både ur ett 
ekonomiskt och lokalmässigt alternativ. All inclusive kostar det ca 1500 kronor.  
 
 
§ 6. Schack i skolan- projektet (Fredrik) 
Fredrik är i gång med projektet, 13 skolor hittills har anmält intresse. En ansökan ifrån Älvsereds SSK 
om förfrågan att bilda klubb beviljades enhälligt och med glädje! En pärm med material för 
pedagogerna är utarbetad av Jesper Hall och Fredrik. Arbetet med att bilda klubbar ute i skolorna 
startar nu. 
 
 
§ 7. Verksamhetsplan 2010-2011 
Torbjörn har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan som genomgicks. Fredrik och Torbjörn synkar 
planeringen med schack-4:ans tävlingar. 
 
  
§ 8.Beslut om folkrörelsearkivet 
Handlingar såsom protokoll och årsrapporter finns arkiverade från 1939 – 1991 i folkrörelsearkivet. 
En årlig avgift a´1800 kronor kommer att debiteras förbundet varför vi beslutar att hämta hem 
materialet och förvara det i förrådet. 
 
 
§ 9.Bidragsansökningar (Yvonne) 
Inkomna ansökningar beviljades  
 
 
§ 10. Höstträning med Ari 
Styrelsen står bakom en fortsättning på träning för Ari med fyra tillfällen under hösten. 
 
 
 



Hallands Schackförbund  2010-08-26 
Styrelsemöte  Protokoll 2009-2010:7 

www.schackihalland.net  Sidan 2 av 3 

 
§ 11. Kongressrapport 
Gert och Fredrik deltog i kongressen och rapporterade kort vad som avhandlats. 
 
 
§ 12. Frågor inför årsmötet 18/10 
Yvonne skickar ut inbjudan senast d 24/9. 
Har någon avsagt sig uppdraget? 
Lennart vill avsäga sig uppdraget att sköta hemsidan. Göran tar en kontakt och ställer frågan. 
Beslut tas om att utesluta Andersbergs schackklubb inför årsrapporten eftersom de inte haft någon 
aktiv verksamhet under flera år. 
Björkäng kl. 19.00. Yvonne bokar lokal och fika. 
 
 
§ 13. Övriga frågor 
Inbjudan till Västkustspelen bör delas ut på skol-SM samt spridas till alla klubbar i Sverige. Göran 
redigerar inbjudan.  
 
 
§ 14. Nästa möte 
måndag 4/10 kl. 19.00 FSK klubblokal. 
 
 
§ 15. Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  
 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 2 2010;  april - juni. 

 
Andersbergs IK SK – 0 kr 
-      Ingen ansökan. 

 
 Falkenbergs SK – 299 kronor 

- Träning Ari Ziegler 17/4 x 3 ungdomar, 230 km x 13 kr/mil = 299 kronor (Catharina)  
 

Halmstads SS – 519 kronor.- tillkommer 70 kr 
- Hallandsserien Harplinge 21/2, 44 km x 7 kr/mil = 31 kronor 
- Hallandsserien Falkenberg 14/3, 84 km x 7 kr/mil = 59 kronor 
- Delta Lift Open Laholm 13 – 15/6, 50 km x 7 kr/mil = 35 kronor Tillkommer 2x35 kr 
- Träning Ari Ziegler 17/4 x 1 ungdom, 281 km x 7 kr/mil = 197 kronor 
- Träning Ari Ziegler 8/5 x 1 ungdom, 281 km x 7 kr/mil = 197 kronor 

 
Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 

Harplinge SS – 0 kronor.- Tillkommer 420 kr  
- Ingen ansökan 

Korrigering av ansökan kvartal 4 2009: 
Prispengar Ind Skol DM 
1:a pris: Anmäln.avgift 150 kr + logi 2x60 kr = 270 kr 
2:a pris: Anmäln avgift 150 kr                        = 150 kr 
 

 
Kungsbacka – 0 kronor. 
- Ingen ansökan 
 

Varbergs SK – 1976 kronor. 
- Träning Ari Ziegler 17/4 x 3 ungdomar, 760 km x13 kr/mil=  988 kr (Lennart) 
- Träning Ari Ziegler 8/5 x 3 ungdomar, 760 km x 13 kr/mil= 988 kr (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. 

 
 
 
 
 


