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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Alexander Jogren, Göran Johansson, Niclas Warefelt, 
Susanne Karlsson, Torbjörn Palm och Yvonne Berger. 
 
Frånvarande: Anders Hansen och Lars Göran Sjögren 
 
§ 9.00 Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 9.05 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 9.30 Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2005:2 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

  
§ 10.00 Kalender 05/06 
Kalendern för 05/06 genomgicks och justerades.  
Mötet beslutade att: 

- Alexander ska lägga ut kalendern på hemsidan. 
- Susanne ska skicka med kalendern som bilaga till dagens protokoll.  

 
§ 11.00 Chess-Challenge 
Alexander och Susanne informerade om Chess-Challenge. Det är en spelsajt som Folkspel 
varit med om att ta fram och ni som är nyfikna kan kika in på www.chesschallenge.se. Än så 
länge spelar man gratis, men så snart det kommit igång bättre så ska klubbar få sälja 
spelkoder, som gäller en månad från inloggning, för 20 kronor varav klubben får behålla 10 
kronor själva.  
 
§ 11.30 Tävlingsverksamhet 
Mötet diskuterade hur vi ska få ut de halländska ungdomarna till de olika tävlingarna i 
Sverige. Många klubbar har ungdomar som inte åker ut på tävlingar som arrangeras och det 
kan ibland bero på att det inte finns någon vuxen som kan följa med.  
Till exempel spelas Västgöta Open i Skara i februari och Schack8an i Bara som är bra 
tävlingar för ungdomarna.  
Styrelsen kommer därför att ställa upp med vuxen ledare till dessa tävlingar, men klubbarna 
betalar ungdomarnas resa och söker resebidrag i vanlig ordning. 
 
§ 13.15 Information om bidragsregler 
Gert informerade om överenskommelsen mellan Region Halland och HSF, gällande barn- 
och ungdomsverksamhet. Region Halland har justerat överenskommelsen och kopior 
delades ut för kännedom. 
Mötet beslutade att: 

- Ändringarna som Region Halland godkänns och överenskommelsen godtas i sitt 
nuvarande skick. 

- Överenskommelsen ska skickas ut till klubbarna inför årsmötet i oktober. 
 
§ 14.00 Efter Schack4an… 
Många barn spelar schack genom Schack4an och det är många som vill spela även efter de 
slutat 4an.  
Mötet beslutade att: 

- Utskick ska göras till de klasser som deltagit i Schack4an gällande Skollag-DM och 
eventuellt individuella Skol-DM.  

 
§ 14.30 Sveriges Schackförbunds kongress 
HSF ska skicka två ombud till årets kongress i Göteborg den 9 juli. Thorbjörn Palm 
tillsammans med Gert Gustavsson representerar Halland.  
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§ 14.31 Skol-SM i Borlänge 
Skol-SM spelas i Borlänge september 2005. 
Mötet beslutade att: 

- Yvonne ska boka buss och ordna boende till chauffören.  
- Om vuxen åker med och inte är ledare ska de betala 100 kronor.  

 
§ 14.32 Schack4an information  
Susanne informerade om vad som är på gång gällande material till klasserna. I augusti har 
SSF:s skolkommitté en klasslåda klar som innehåller både spel, regler, information och 
annat smått och gott så man lätt ska kunna träna schack i skolorna. Kuvert med logo på finns 
att få från kansliet till alla utskick man ska göra. Allt är nästan gratis dessutom! 
HSF har möjlighet att ansöka om 100 kronor i bidrag per besökt klass 2004/2005 från SSF:s 
skolkommitté.  
Mötet beslutade att: 

- HSF ska ansöka om pengar för alla besökta klasserna 2004/2005.  
 
§ 14.33 Västkustspelen  
Västkustspelen spelas på Tullbroskolan den 19 november 2005. Inbjudan är klar för utskick .  
Mötet beslutade att: 

- Alexander ska skicka inbjudan till Susanne, som skickar den vidare till klubbarna och till 
SSF:s kansli för vidare utskick i landet. 

 
§ 14.34 Bidragsansökningar   
Se bilaga.  
 
§ 14.35 Övriga frågor. 

- Nytt konferensdatum blir den 4 februari 2006 på Björnhults golfbana.  
 

- Hemsidan – Alexander ska kolla upp om det finns något bättre alternativ av 
webhotell. 
Mötet beslutade att: 

o Alexander får byta webhotell om han hittar något bättre.  
 

- Smålandskontakten – inget har hänt. Kanske Göteborg kan vara en aktuell trakt att 
ha utbyte med? 
 

- EU-pengar – Yvonne informerade om att det eventuellt kan finnas pengar att hämta 
från EU. 2005 – design, men 2006 är det mångkulturellt som gäller och där passar 
schacket in �  
Extra fördel är det om man har ungdomar av blandade kön och kultur för då finns det 
möjlighet att söka pengar. Ännu bättre är det om man gör något projekt.  
Mötet beslutade att: 

o Yvonne ska kolla upp mer och övriga ska fundera på vad som ska kunna   
       göras.  

 
§ 14.36 Nästa möte. 
Nästa möte blir 27 augusti, 2005 klockan 17.00 hemma hos Göran med efterföljande 
grillning. 
 
§ 15.00 Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:   Justerat: 

 
 


