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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Alexander Jogren, Göran Johansson, Susanne Karlsson, 
Lars Göran Sjögren och Niclas Warefelt 
$GMXQJHUDG� Benny Christensen och Mikael Lövskog 
)UnQYDUDQGH��Anders Hansen och Dennis Wallin 
 �����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 �����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 �����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Protokoll 2002-08-29 genomgicks och godkändes. 
 �����)|UEHUHGHOVHU�9lVWNXVWVSHOHQ�±�*|UDQ��0LNDHO�RFK�%HQQ\  
Tullbroskolan är bokad, Göran ansvarar för nyckeln. Det EHVOXWDGHV att Lars Göran 
beställer priser, beräknas bli ca 200 deltagare. Mötet EHVOXWDGH att Benny ska skriva 
ut diplom till Ätranjungfruns deltagare. 
HSF får provision på försäljningssumman om vi säljer böcker för Ari Ziegler, mötet 
EHVOXWDGH att Göran ordnar detta. Det EHVOXWDGHV också att Benny ska köpa 
material till kiosk och cafeteria.  
Fredag 15 november efter kl 16.00 ska spellokalerna ställas i ordning.  
Funktionärslista inför fredagen och lördagen finns hos Göran.  
 �����(NRQRPLVN�UDSSRUW�±�1LFODV�
Inget nytt om ekonomin. Gert informerade om kopiatorn i Vinberg, som lagas för 
andra gången på kort tid. Räkning kommer till HSF på halva beloppet, ca 700 kronor.  
 �����gYULJD�UDSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU��
Skol-SM i Umeå spelades 28-29 september 2002. 21 tappra spelare deltog från 
Halland, vilka tog 51 % av Hallands möjliga poäng. Ungdomarna skötte sig bra. 
Tåget var ett äventyr, vilket gjorde hela resans klimat positiv.  
Styrelsen hade tidigare beslutat att bidra med max 10 000 kronor i resekostnad. 
Varje deltagare betalade 100 kronor och varje vuxen betalade 250 kr.  

�����)DVWVWlOODQGH�DY�DQVYDUVRPUnGHQ�
Seriespel – Gert 
DM-tävlingar – Gert och Göran 

Skoltävlingar – Lars Göran 

Västkustspelen – Göran 

Schack 4:an – Niclas 

Resor, utbildning – Dennis 
Webbansvarig, utanför styrelsearbetet – Alexander 

�����)DVWVWlOODQGH�DY�DUYRGHQ�I|U�������
7 250 kronor fanns kvar i potten att fördela enligt följande: 
Ordförande, Gert Gustavsson 1 500 kronor 
Kassör, Niclas Warefelt  1 500 kronor 
Sekreterare, Susanne Karlsson 1 500 kronor 
Ledamot, Göran Johansson 1 000 kronor 
Ledamot, Göran Johansson 1 000 kronor 
Ledamot, Lennart Nylander    600 kronor 
Ledamot, Lars Göran     600 kronor 
Ledamot, Dennis Wallin     250 kronor 
Ledamot, Anders Hansen    250 kronor  
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�����%LGUDJVDQV|NQLQJDU�±�6XVDQQH�RFK�1LFODV�
Inför dagens möte har enbart HSS inkommit med resebidragsansökningar. FSK har 
meddelat senare ankomst pga sjukhusvistelse. FSK:s ansökningar ska tas 
kompletteras till detta protokolls bilaga. Inga resebidrag betalas ut för resa t.o.r. 
Göteborg vid Skol-SM.  
Skol-SM i Umeå – Ledarbidrag på 350 kronor betalas ut för var 5:e spelare. DM-
placeringarnas bidrag betalas ut för deltagande i Skol-SM. 
 

Se bilaga 1.  
 ������gYULJD�IUnJRU�±�)|UVODJ�WLOO�OHGDPRW�IUnQ�YDOEHUHGQLQJHQ�
Vid årsmötet beslutades att valberedningen, via Fredric Hillertz, skulle kommit med 
förslag till dagens möte, men inget har hänt ännu. Mötet EHVOXWDGH att Gert ska 
kontakta Fredric.  
Stadgarna säger att styrelsen ska bestå av 9 personer, vilket krävs för att styrelsen 
ska kunna göra ett bra arbete. 
  

Posten som vice sekreterare är vakant, vilket innebär att någon nuvarande ledamot 
måste bli vice sekreterare, ny styrelsemedlem blir därmed ledamot. Namn på vice 
sekreterare bestämdes inte på dagens möte. 
 

Alexander informerade om hemsida och E-postadresser till styrelsen. 
 

Schack4an – mötet EHVOXWDGH att Niclas kontaktar Fredric och därefter ev. kontaktar 
Susanne för adressetiketter.  
 

Mötet diskuterade vad vi skulle kunna göra för ungdomarna i Halland. Vad som kan 
bli aktuellt får bestämmas efter budgetmöte, då mycket beror på ekonomin i HSF. 
 

Mötet EHVOXWDGH att budgeten ska ses över på särskilt budgetmöte snarast.  
 �����1lVWD�P|WH�
Nästa styrelse/budgetmöte blir torsdagen 28 november klockan 19.00 i Vinberg. 
  �����0|WHWV�DYVOXWDQGH�
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
Bilaga 1: Bidragansökningar 


