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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Yvonne Berger, Alexander Jogren, Göran Johansson, 
Susanne Karlsson, Lars Göran Sjögren och Niclas Warefelt 
)UnQYDUDQGH��Anders Hansen och Dennis Wallin  
 �����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 �����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 �����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Protokoll från 2003-04-22 och 2003-06-15 genomgicks, godkändes och lades till 
handlingarna. 
 �����9lVWNXVWVSHOHQ�������*|UDQ� 
Västkustspelen spelas 2003-11-15, där även Ätranjungfrun spelas med två grupper. Inbjudan 
finns bl.a. HSF:s hemsida på Internet. Tullbroskolan är bokad.  
Mötet beslutade att: 

• Susanne blir inköpsansvarig för kiosk och cafeteria.  
• Göran ska kolla tågtider för ev. ändring av tidsschemat.  
• Göran och Lars Göran ansvarar för inköp av priser.  
• Göran ska fråga Mikael Lövskog om dator- och lottningshjälp även i år.  

  �����.DVVDUDSSRUW��1LFODV��
Det ekonomiska läget är positivt. Material till schack4an ska köpas in.  
 �����*HQRPJnQJ�DY�NDOHQGHU�������
I stort sett är kalendern som förra säsongen, men skollag-DM spelas redan 2003-12-07. 
Inbjudan ska bl.a. skickas till alla klasser som deltog i schack4an våren 2003.  
Yvonne har bokat Ljungbybuss till individuella skol-SM i Norrköping. En ledare per 5 
ungdomar åker fritt. Föräldrar betalar 100 kronor.   
Mötet beslutade att: 

• Susanne ska skicka inbjudan till skollag-DM även till alla klasser som deltog i 
schack4an våren 2003. 

• Niclas kontaktar Fredric så adresserna skickas till Susanne.  
• Gert gör inbjudan till knatteserien. 
• Göran och Gert bokar lokal till knatteserien i Falkenberg. 
• Niclas bokar lokal till knatteserien i Varberg. 
• Niclas ska ordna lokal, ev. Fregatten, för individuella DM vid trettonhelgen. 
• Gert ansvarar för ungdomsserien – 1 timmes betänketid. 
• Lars Göran ansvarar för skoltävlingarna inom Halland. 
• Yvonne och Susanne sammanställer bussinbjudan inför individuella skol-SM i 

Norrköping och skickar snarast till klubbarna.  
• Yvonne ska ta emot bussanmälningarna klubbvis.  
• Resplan skickas ut till berörda klubbar efter anmälan. 

�����5DSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU��.RQJUHVVHQ��
Halland hade ingen representant på plats vid årets kongress i Umeå. Susanne rapporterade, 
som åhörare, från kongressen (se vidare protokoll på SSF:s hemsida).  

�����%LGUDJVDQV|NQLQJDU��1LFODV�RFK�6XVDQQH���
Se bilaga. 
Mötet beslutade att resebidragsansökningarnas text ska ses över. Tillägg ska göras gällande 
skollag-SM – lågstadiet kan söka dispens i god tid för ev. 2 bilar pga. deltagarnas låga ålder.  
(Inget ledarbidrag utbetalas vid skollag-SM, däremot 15 kr/mil). 
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�����,QI|U�nUVP|WHW��*HQRPJnQJ�
HSF:s årsmöte hålls kl. 19.00 den 20 oktober, 2003 i Vinberg. Niclas, Göran, Lars Göran, 
Anders och Yvonne står för omval.  
Mötet beslutade att: 

• Susanne ska skicka ut kallelse. 
• Ansvariga för olika områden ska skicka rapporter till årsberättelsen till Susanne. 
• Susanne ska be om klubbmedlemsantalet till årsberättelsen. 

 
Matersättning under året – 5 890 kr. Styrelsens arvode – 6 110 kronor.  
Arvodet fördelades enligt följande: Gert Gustavsson – 1 200 kr, Susanne Karlsson – 1 200 
kr, Niclas Warefelt – 1 200 kr, Lars Göran – 1 000 kr, Göran Johanson – 900 kr, Alexander 
Jogren – 600 kr. Yvonne Berger, Anders Hansen och Dennis Wallin – 0 kr.  
Webbmastern får 1 200 kr per år, vilket står utanför arvodet.  
 ������gYULJD�IUnJRU�
Ansökan har inkommit från Harplinge SS, angående lokalkostnad i samband med läger 
2002. Det var inte överenskommet att HSF skulle betala hyran. Styrelsen vidhåller att HSF 
redan betalat kostnaderna mer än budgeterat för lägret. I protokoll 2002-08-29 noterades att 
HSF betalar mer med hänvisning till protokollbeslut.  
Det var budgeterat 15 000 kr, men HSF betalade 17 620 kr för tränarna. 
Nu har ytterligare räkning på 1 300 kronor inkommet.  
Mötet beslutade att: 

• HSF betalar räkningen som ”Goodwill” till Harplinge SS. 
 
Bärbar dator med ev. skrivare?  
Mötet beslutade att: 

• Göran ska ta reda på mer, kostnad ca 3-4 000 kr exkl. skrivare.  
• Susanne tar reda på kostnad för lottningsprogram, Swiss Perfect och Tabula Soft.  

 
Motion har inkommit från Ola Grimsholm angående ett ev. SM i Halland. Om någon vill 
ansöka och hålla det är det ok, men med styrelsens nuvarande resurser är det inte möjligt att 
genomföra av styrelsen.  
Frågan om ev. projektgrupp ska tas upp på årsmötet 20 oktober.  
Mötet beslutade att: 

• Susanne ska skriva ett förslag till yttrande från styrelsen att skicka med kallelsen till 
årsmötet.   

 
Schack4an – mötet beslutade att: 

• HSF ska köpa in 300 spel á 15 kr via Sveriges Schackförbunds skolkommitté.��
9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
Bilaga 1: Bidragansökningar 


