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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, , Alexander Jogren, Lars Göran Sjögren, Niclas 
Warefelt, Thorbjörn Palm, Yvonne Berger, Göran Johansson samt adjungerad – Fredric Hillertz tom 
§4. 
Frånvarande: Anders Hansen, Susanne Karlsson.  
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2005:1 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.  

  
§ 4. Genomgång av kalender för 05-06 
Uppföljning av schack4an diskuterades. Detta skulle kunna ske i samband med tävlingen 
skol-lag DM där en särskild inbjudan tas fram som riktar sig till de klasser som deltog i 
schack4an vid senaste tillfället.  
Mötet beslutade att:  

- Lars-Göran får i uppdrag att ta fram ett förslag till inbjudan som riktar sig särskilt 
mot schack4-klasserna att diskuteras till konferensen. 

Det framkom vid diskussion om tävlingskalendern åsikter om att skol-DM ligger sent under 
vårens program och att blixttävlingar, individuell och lag, för seniorer kan slås ihop.  
Mötet beslutade att: 

- ta fram ett förslag på kalender vilket bifogas detta protokoll, vilket ska diskuteras 
vidare vid konferensen.  

Vidare under denna punkt redogjorde Fredric Hillertz för utfallet av årets schack4an. Det har 
kommit nya regler som säger att klasser som får ihop 140 poäng eller mer vid länsfinalen är 
kvalificerade för riksfinalen. Istället har man valt att frångå dessa regler och utsett de tre 
främsta lagen som kvalificerade till riksfinalen. Fredric nämner också att deltagarantalet går i 
treårscykler. Om tidigare statistik stämmer kan det bli extra många deltagare nästa år, vilket 
man bör ta hänsyn till vid planeringen av schack4:an nästa år. Det blir också ett 
tioårsjubileum nästa år, vilket borde firas på något sätt enligt önskemål av Fredric. Gert vill 
också passa på att tack alla funktionärer för föregående års verksamhet. 

 
§ 5. Överenskommelsen med Region Halland 
Gert föredrog de dokument som ligger till grund för överenskommelsen med Region Halland, 
måldokument, policydokument samt överrenskommelse.  
Mötet beslutade att: 
 - godkänna dokumenten, vilka bifogas till protokollet. 
 
§ 6. Skoltävlingar(LGS, Thorbjörn) 
Lars-Göran och Thorbjörn redogjorde för skollagtävlingarna. Efter en diskussion om hur 
priserna ska fördelas mellan de två spelarna i B-klassen vid individuella skol-DM enades 
mötet om att de två spelarna delar gruppsegern. För att undvika liknande problem i framtiden 
beslutade mötet att: 

- Lars-Göran och Thorbjörn tar fram regler för särskiljning vid skoltävlingar till nästa 
möte. 

 
§ 7. Kassarapport (Niclas) 
Niclas redogjorde för ekonomin. Fram till i januari ligger vi 12500 kronor plus. Nästa år 
kommer vi att gå back, detta på grund av inköp av priser och DM.  
 
§ 8. Bidragsansökningar  (Susanne o Niclas) 
2 st inkomna från Lars-Göran och 1 st från Gert för individuella skol-DM. Susanne ansvarar 
för dem. 
 
§ 9. Konferens 2005 (Yvonne, Thorbjörn) 
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Program enligt inbjudan. För att göra en bättre presentation av Chess Challenge efterfrågade 
Alexander Internetuppkoppling. 
Mötet beslutade att: 
 - Yvonne kolla upp Internetuppkoppling vid Björnhult. 

 - Alexander fixar en PowerPoint-presentation 
- Gert kollar om någon från Region Halland kan redogöra för tankarna bakom 
överenskommelsen. 

 
§ 10. Skrivelser 
Skrivelse inkommen från Sveriges schackförbund om förslag till nya stadgar. Mötet hade 
inga synpunkter kring dessa. Stadgarna bifogas detta protokoll. 
 
§ 11. Övriga frågor. 
A. Alexander berättade om att byta domän för hemsidan. Dagens avtal är dyrt och bör bytas 
ut mot annan operatör. 
Mötet beslutade att: 

- Alexander kollar på priser för andra operatörer. 
B. Gert påpekar vidare att resultat dröjer vid publicering på hemsidan. Används hemsidan 
som referens vid till exempel artiklar i tidningar bör det kontrolleras att resultaten verkligen 
finns där. 
C. Enligt önskemål från Fredric bör kopiatorn bytas ut. 
Mötet beslutade att: 

- Thorbjörn och Alexander kollar priser för inköp av ny PC-baserad kopiator. 
D. Yvonne framförde idéer om att söka projektpengar från EU. 
Mötet beslutade att: 

- Yvonne ska kolla vidare om det finns möjlighet för HSF att söka EU-bidrag. 
E. Det diskuterades kring lägret i Mark. Vilka bidrag ska HSF ge och hur ska de fördelas? 
Mötet beslutade att: 

- Göran kollar upp om det fortfarande går att anmäla sig till lägret. 
- 4000 kronor avsätts till startbidrag som deltagare kan söka. 

 
  
§ 12. Nästa möte. 
Nästa möte blir 27/8 kl:17,00 (fem) i Falkenberg. 
 
§ 13. Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:                   Justerat: 
 
                               
 
Thorbjörn Palm                                                        Gert Gustafsson 
 
 


