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Närvarande: Gert Gustavsson ordf, Lennart Jonsson, Göran Johansson, Torbjörn Palm, Fredrik Hillertz och 
Yvonne Berger  
Besök av Jesper Hall SSF 
 

 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna.  
 
 

§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 

§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2010-2011:1 och 2010-2011:2 godkändes. 
 
 

§ 4. Projekt ”schack i skolan”, Jesper Hall och Fredrik 
Projektet löper på bra och hittills är 53 skolschackklubbar bildade i Sverige. Jesper har numera en fast 
anställning av SSF vilket är ett sätt för styrelsen att påtala vikten av detta arbete för en långsiktig investering och 
utveckling för Sveriges schackspel.  
Fredrik; rapport från enkäten som gjordes av de pedagoger som utbildats under hösten. 
Fler lärare i Halland än i riket har deltagit. Upplevt några positiva effekter? 100% såg sociala effekter och 81% 
såg sociala effekter. 
Intellektuella effekter; utvecklar logistiskt tänkande, strategier och förmåga att planera.   
Sociala effekter; skapar lugn i klassen, ger koncentration, skapar jämlikhet då alla kan möta alla, ökar 
självförtroendet. 
Pedagogerna är intresserade av de sociala effekterna medan rektorer är intresserade av de intellektuella 
effekterna. Viktigt att inte tappa koppling till läroplan etc för att säkra finansiering. 
Ny skolschackklubb är bildad på Sofiebergsskolan i Halmstad. 
Jesper ska utarbeta ett press/media material.  
Finansiering; Ansökan är utarbetad för ett ”schack-matte”-projekt som handlar om att utveckla utbildningsnivån. 
Styrelsen godkänner ansökan.  
Fredriks anställning förlängs till 2011-03-31 
 

§ 5. Schack 4:an   
113 klasser är besökta. Schack-4:an i Kungsbacka genomfördes i lördags 26/2 med 186 deltagare. Problem med 
lottningen gjorde att resultatet fick räknas ut manuellt i efterhand. Till tävlingen i Fbg 12/3 och Varberg 19/3 
behövs funktionärer! 
 

§ 6. Bidragsansökningar 
Inkomna ansökningar beviljas. 
 

§ 7. Tävlingsrapporter 
Skollag-Dm anmälan går ut idag. 
 

§ 8. Övriga frågor 
Ingen fråga. 
 

§ 9. Nästa möte  
Grillning hos Göran som återkommer med datum! 
 

§10. Avslutning 
 

Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustavsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 4 2010;  oktober - december. 

 
 

 Falkenbergs SK – 2083 kronor 
- Deltagande i läger 21-24 juni Gullbrandstorp, Niclas Claesson= 500 kronor (Catarina Claesson) 
- Läger Gullbrandstorp 21-24/6, 80 km x 10 kr/mil = 80 kronor (Catarina Claesson) 
- Hallandsserien Harplinge 21/11, 62 km x 16kr/mil= 99 kronor 
- Malmö Open 17-18/12, 1080 km x 13 kr/mil = 1404 kronor  

 
Halmstads SS –  0 kronor. 
- Ingen ansökan 

 
Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 
Harplinge SS – 0 kronor.  
- Ingen ansökan 

 
Kungsbacka – 0 kronor. 
- Ingen ansökan 
 
Varbergs SK – 1131 kronor. 
- Utbildning Ari Ziegler Göteborg 30/10, 152 km x 10 kr/mil= 152 kronor 
- Västkustspelen Fbg 13/11, 70 km x 39 kr/mil = 273 kronor 
- Utbildning Ari Ziegler Göteborg 20/11, 152 km x 13 kr/mil= 198 kronor 
- Hallandsserien Falkenberg 21/11, 70 km x 16 kr/mil = 112 kronor 
- Örgrytedraget 4/12, 152 km x 13 kr/mil = 198 kronor 
- Utbildning Ari Ziegler Göteborg 10/12, 152 km x 13 kr/mil= 198 kronor 

 
 
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. 

 
 

 


