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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson – ordförande, Anders Hansen, Göran Johansson, Susanne Karlsson, 
och adjungerad Fredric Hillertz (§1-4). 
)UnQYDUDQGH��Lars Göran Sjögren, Niclas Warefelt, Yvonne Berger, Alexander Jogren och Dennis 
Wallin  
 �����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Inga större beslut kan tas under 
möte, eftersom vi inte är tillräckligt antal för beslutsfattande. 
 �����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 �����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Protokoll från 2004-01-20 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
 �����5DSSRUWHU�
6FKDFN�DQ��)UHGULF�� 
Rapport delades ut. Ca 46 klasser, spridda över alla länets kommuner, har fått besök under 
våren. Vid de 3 spelade regionsfinalerna är det bara Laholms kommun som inte deltagit. I 
Halmstad dubblerades deltagarantalet från förra året. I Kungsbacka testades ett nytt 
lottningssystem, vilket fungerade bra. Där var det samma deltagarantal, men med ca 10 
klasser mindre än förra året.  
Till finalen är 9 klasser anmälda, 4 från Halmstad, 2 från Falkenberg/Varberg och 3 från 
Kungs backa. Folket Hus i Falkenberg är bokat till lördagen 24 april.  
I dagsläget finns 354 medlemmar i schack4an, vilket förväntas öka lite till i finalen.  
 

Två klasser får åka till riksfinalen i Norrtälje, men bara förstapristagaren får de 5 000 
kronorna vi delar ut i pris. Nytt för i år är att Sveriges Schackförbunds skolkommitté ger ett 
resebidrag på 50 kr/mil till de klasser som åker till riksfinalen. Detta innebär att både 1:an och 
2:an får resebidrag om de åker dit.  
Susanne rapporterade att skolkommittén i år har skänkt en seriegrafi till alla engagerade 
lärare, som deltagit i finalerna i Halland och runt om i landet. 

 ,QI|U�9lVWNXVWVSHOHQ�������*|UDQ��
Nästa vecka kommer Göran att skicka en inbjudan, för vidarebefordran ut i Sverige. 
Alexander ska lägga ut den på hemsidan, efter han fått den av Göran.  
Göran ska också ta kontakt med Skåne, Göteborg och Västergötland.  
Anmälningarna till tävlingen bör tas emot av den som kommer att sköta lottningen på plats 
vid speldagen den 13 november 2004. 
 '0�WlYOLQJDUQD�������*HUW�*|UDQ��
Individuella blixt-DM spelades i Vinberg den 22 februari 2004. Tävlingen samlade 16 
deltagare. Resultat: 1 – Gregor Reid, Harplinge SS, 2 Ola Bengtsson, Halmstads SS, 3 – 
Robin Johansson, Falkenbergs SK. Robin blev även bästa junior.  
 

 6NROWlYOLQJDU��
Rapport nästa möte då Lars- Göran inte var närvarande.  
 5HVRU�XWELOGQLQJ��*|UDQ��
Yvonne håller på att kollar lokaler och kommer att meddela när det närmar sig. 

�����.DVVDUDSSRUW�
Rapport nästa möte då Niclas inte var närvarande.  

�����%LGUDJVDQV|NQLQJDU��6XVDQQH��
Nästa möte då vi är för få för beslut. 
 �����6NULYHOVHU�PP�
Landstinget utreder nya bidragsformer. Gert ska ringa och tala med dem.   
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�����gYULJD�IUnJRU�
+HPVLGDQ�
Alexander muckar från lumpen i maj, därefter får han mer tid över till hemsidan igen. 
(Alexander har inte fått någon ersättning för hemsidan under tiden han legat i lumpen.)  
 
Ari Ziegler tränar 5 juniorer, vilket de betalar själva denna termin.  
 
Ny klubb – Andersbergs IK, schacksektion – har ansökt om inträde i Hallands SF. Beslut tas 
vid nästa möte.  
 
Göran och Gert åker till Stockholm för att spela Tusenmanna och delta i 
distriktsledarkonferens 3-4 april 2004.  

�����1lVWD�P|WH�
Torsdag 6 maj 2004 kl. 19.00 i Vinberg. 

������0|WHWV�DYVOXWQLQJ�
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
�
�
9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 


