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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Anders Hansen, Alexander Jogren, Göran Johansson, 
Susanne Karlsson, Lars Göran Sjögren och Niclas Warefelt. Adjungerad – Fredric Hillertz tom §5. 
 
Frånvarande: Yvonne Berger och Dennis Wallin  
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 

- Protokoll 2004:2 och 2004:3 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

  
§ 4. Schack4an 2004-2005 (Fredric) 
Fredric berättade om bakgrunden till bildandet av Hallands schack4a Allians 1996. Alliansen 
önskar att tex någon/några från HSF kanske kan gå med på någon styrelseplats.  
Mötet beslutade att:  

- Gert, Niclas och Yvonne ska gå med som ledamöter. 
 
Det kommer att behövas mycket hjälp för klassbesöken under januari och februari 2005.  
Under våren 2005 kommer det att ske tävlingar 3 helger i rad. Därför har Yvonne lovat att 
hjälpa till att ansvara för tävlingshelg nummer 2.  
Folkets hus i Varberg är preliminärbokad till Regionsfinalen med Varberg och Falkenberg. 
Preliminära speldagar enligt följande: 

- 2005-03-05 – Halmstad, Hylte och Laholm 
- 2005-03-12 – Varberg och Falkenberg 
- 2005-03-19 – Kungsbacka 
- 2005-04-16 – Länsfinal spelas i Falkenberg 
- 2005-05-07 – Riksfinal spelas i Västerås 

 
§ 5. Fastställande av kalender 2004/2005 
Efter en lång diskussion kom mötet fram till att DM kommer att spelas i oktober 2005, ev i en 
öppen tävling som i januari 2004. 
Kalender – se bilaga. 
 
§ 6. Rapporter från kongressen (Gert och Göran) 
Gert och Göran representerade Halland under årets kongress i Göteborg. De rapporterade: 

- Att medlemsavgiften förblir oförändrad. 
- Att Alfred Thomassen, Falkenbergs SK tilldelats Riltonmedalj i brons. 
- Att kongressen tillsatte en utredningsgrupp – stadgekommitté bestående av Tuve 

Lindeberg, Gert Brushammar och Johan Sigeman – för att gå igenom SSF:s stadgar.  
- Att kongressen tillsatte en utredningsgrupp – Sven-Olof Andersson, Per Åkerman, 

Sven-Gunnar Samuelsson och Kent Lindgren – för att gå igenom SSF:s verksamhet. 
- Folkspel hade en presentation på plats. 
- Information om Lag-EM 2005. 

 
§ 7. Inför Västkustspelen 2004 (Göran)  
Västkustspelen spelas 13 november 2004. Inbjudan har gått ut via kanliet till Schacksverige. 
Tullbroskolan är bokad. Allt övrigt flyter på bra. 
 
§ 8. Resa till Skol-SM (Yvonne) 
Inbjudan om möjlighet att åka buss till skol-SM i Skara visades upp i utkastskick. Anmälan till 
bussresan sker klubbvis. 
Mötet beslutade att: 
Roger Berger – chaufför – får 1 hotellrum (som HSF betalar) i Skara för att han kör. 
 
§ 9a. Kassarapport (Niclas) 
Niclas rapporterade om HSF:s ekonomiska ställning. 
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§ 9b. Räkning Ari Ziegler (Niclas) 
Niclas berättade att han betalat Ari Ziegler för kurs som han hållt för 5 ungdomar från 
Halland under våren. Vid föregående möte beslutades att ungdomarna själva skulle betala 
för detta. Frågan var hur vi skulle göra med utbetalningen på 4 000 kronor till Ari. 
Mötet beslutade att: 

- Godkänna kassörens utbetalning på 4 000 kronor till Ari Ziegler.  
- Susanne reserverade sig mot beslutet. 

 
§ 10. Bidragsansökningar (Susanne) 
Synpunkter har inkommit om att det är tajt att hinna med att få in bidragsansökningarna i tid 
efter sommaren. Sista datum för kvartal 2 förskjuts därför till senast 31 augusti.  
Vinnarna i skollag-DM kommer att få tillbaka inbetalad startavgift (200 kronor/lag 2004) 
precis som vinnarna får tillbaka sin startavgift från individuella skol-DM.  
Se bilaga. 
 
§ 11. Fastställande av arvode 
Under året har 5 528 kronor betalats ut i matersättning. Kvar för arvode till styrelsen är därför 
6 472 kronor som fördelades enligt följande: 
Gert Gustavsson – 1 200 kr, Niclas Warefelt 1 200 kr, Susanne Karlsson 1 200 kr, Lars 
Göran Sjögren 800 kr, Göran Johansson 800 kr, Yvonne Berger 600 kr, Alexander Jogren 
350 kr,  Anders Hansen 300 kr och Dennis Wallin 0 kr. 
 
§ 12. Inför årsmötet 
Hallands Schackförbunds årsmöte kommer att hållas på motell Björkäng. HSF bjuder på fika.  
Mötet beslutade att: 

- Susanne ska skicka ut kallelse snarast. 
 
§ 13. Information Smålands SF (Gert) 
Gert Brushammar från Smålands SF har inviterat HSF till samarbete över gränserna. Kanske 
kan man ha ett möte tillsammans och någon tävling e. dyl. 
Mötet beslutade att: 

- Ge mandat till Gert att bestämma dag för möte tillsammans med Gert Brushammar. 
 
§ 14. Övriga frågor 
A – Hemsidan – det har varit strul med hemsidan även denna gång då årsbeloppet betalats 
in. Servern fungerade inte trots betalning i god tid. Det kommer att finnas möjlighet att få 
hemsida under SSF:s server. 
 
B – Sveriges Schackförbund har delat ut Collijnplakett i silver – för arbete i distriktet minst 10 
år – följande hallänningar : 

- Artur Lundholm, Harplinge SS 
- Fredric Hillertz, Harplinge SS 
- Håkan Ljungberg, Harplinge SS 
- Magnus Filipsson, Harplinge SS 
- Gert Gustavsson, SK Vi-Mo 
- Karl Benny Christensen, SK Vi-Mo 
- Susanne Karlsson, Falkenbergs SK 

 
C – Chess Challenge – se bilaga. 
 
D – Schackets Dag – schackets dag går av stapeln 4 september 2004. Klubbarna uppmanas 
att skicka mail om sina arrangemang gjorda både 2003 och 2004 till 
sigvard.olsson@chack.se. Man är ute efter mängdverkan då en ev sponsor får förståelse 
över hur stort schacket är i det tysta och att det då kan underlätta sponsringen.  
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E – Visitkort – när man är ute och arbetar för Hallands SF möter man mycket folk. Visitkort 
önskas ofta och därför beslutade mötet att: 

- Susanne ska köpa in visitkortsblad och göra kort till de som är ute i skolorna och 
presenterar schack4an, till bl.a. Fredrik Hillertz, Gert Gustavsson och Susanne 
Karlsson. 

- Trycka upp ett blad/person till Göran Johansson, Alexander Jogren, Niclas Warefelt, 
Lars Göran Sjögren, Yvonne Berger och Anders Hansen. 

 
F – Breddläger – läger planeras att hållas för de yngre medlemmarna i vårt förbund. SK Mark 
ska tillfrågas om möjligheten att få vara med på deras läger ”Schack i det gröna”. Om detta 
inte blir kommer liknande aktivitet att efterlysas och verkställas för bredden. 
 
G – Träning för att hålla kvar våra tonåringar. Träning i Göteborg med Ari Ziegler vid 4 
tillfällen. Mötet beslutade att. 

- HSF sponsrar med max 500 kronor/spelare eller max 4 000 kronor totalt.  
- Ungdomarna ska betala hela summan till Ari Ziegler och sedan söka bidraget från 

HSF och utbetalning sker via Göran. 
 
§ 15. Nästa möte 
Nästa möte blir kl. 18.30 (halv sju) den 28 oktober 2004 i Vinberg, Gert skickar kallelse. 
 
§ 16. Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:    Justerat: 
 

 
 
 
Bilaga 1 – Bidragsansökningar  
Bilaga 2 – Tävlingskalender 
Bilaga 3 – Resebidragsblanketter med nytt datum 
Bilaga 4 – Chess Challenge 
Bilaga 5 – Schack i Göteborg med Ari Ziegler 
 


