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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Göran Johansson, Hans Johansson, 
Lennart Jonsson, Susanne Karlsson, Yvonne Berger och adjungerad Fredric Hillertz. 
 
Frånvarande: Alexander Jogren, Carina Ryd och Torbjörn Palm. 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Gert hälsade alla välkomna och speciellt välkomna hälsades Hans och Lennart som 
är nyinvalda av de närvarande. Därefter förklarades mötet öppnat. 

 
§ 2  Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3  Föregående mötes protokoll 

 Protokoll 2005:4 från 2005-08-27 bordlades till nästa möte.  
 
§ 4  Schack4an 05/06 

- Fredric informerade följande: 300 spel är beställda från SSF, vilket räcker 1 år. 
Vid Hallands Schack4a-alliansens årsmöte diskuterades att det är 10-
årsjubileum denna säsong. Kanske kan några spela partier på utebrädet på 
torget vid länsfinalen (partytält vid dåligt väder) för att göra reklam för att denna 
tävling pågår just då. Kanske kan tröjor tryckas upp så att alla som är med och 
besöker klasser, är funktionärer vid tävlingar eller liknande får varsin tröja.  

- Kanske ska ett extrapris införas pga. jubileumet i form av ett tornur till de tre 
klasser som går vidare till länsfinal. Plakett med lämplig text ska finnas på uren.  

- Till finalerna bör det tryckas upp rollups eller liknande i vädertåligt material. På 
dessa ska det finnas information om schack4an.  

- Inbjudan har gått ut till klasserna och anmälningarna ska vara hos Fredric 
senast 1 december, 2005.  

Mötet beslutade att:  
o Yvonne får i uppdrag att ta reda på priser och tröjkvalitet för ca 20 tröjor.  
o Susanne ska maila Hallands loga, samt SSF:s Schack4a-loga till 

Yvonne.  
o Vid maxpris på 200 kr/tröja ska Yvonne beställa 20 tröjor.  
o Tornur ska beställas för 3 år till Schack4an, vilket betyder 3 år x 9 

klockor = 27 klockor totalt.  
o I samband med att klockor ska köpas in ska distriktets klubbar tillfrågas 

om intresse för klockor, då priset kanske kan rabatteras något vid köp av 
många ur. 

o 25 klockor ska köpas in till Hallands SF. 
o Göran fixar allt som har med klockor att göra under denna punkt.  
o Lennart ska beställa 800 silvermedaljer och 200 guldmedaljer hos 

Glentons idrottspriser, speciellt verktyg är framtaget för HSF. Band ska 
medfölja omonterat.  

o Innan Lennart beställer priser ska Susanne höra efter med SSF:s 
skolkommitté om medaljer kommer att tas fram denna säsong.  

o Inbjudan – skriv in att det är 10-årsjubileum. 
o Hoprullbart demobräde ska köpas in – Göran ska kolla priser.  

 
§ 5   Fastställande av ansvarsområden 

Seriespel (Knatteserien) Gert 
Skol-tävlingar (individuella skol-DM o Skollag-DM Thorbjörn 
DM-tävlingar (blixt- lag- och individuellt, ”stora DM” Gert o Göran 
Schack4an Styrelsen 
Västkustspelen Göran o Alexander 
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Konferens, resor, läger Yvonne 
Webmaster Alexander 

 
§ 6  Inför Västkustspelen  

Lördagen den 19 november 2005 spelas tävlingen i Tullbroskolan i Falkenberg. 
Arbetsfördelningen under tävlingsdagen genomgicks. HSF betalar Alexanders resa 
t.o.r. Uppsala – Falkenberg.   

 
§ 7  Kassarapport samt fastställande av arvoden 2005  
  Lennart redogjorde för det som bokförts under oktober. 
  Fördelning av arvode till styrelseledamöter sker enl. följande: 

Gert 900 kr, Susanne 900 kr, Niclas 900 kr, Lars-Göran 600 kr, Göran 600 kr, 
Yvonne 600 kr, Alexander 600 kr. Torbjörn 600 kr och Anders 600 kr 

 
§ 8  Bidragsansökningar   
  Se bilaga.  
 
§ 9  Rapporter (DM och Knatteserien) 
  DM har spelats i Halmstad med totalt 14 deltagare, vann gjorde Lennart Wahlström.  
  Knatteserien har kommit igång, 11 lag deltar. 
 
§ 10  Inkomna skrivelser 
  Inga skrivelser har inkommit. 
 
§ 11  Övriga frågor. 

- Milersättningen ska följa den statliga ersättningen f.n. 17 kr/mil. Detta gäller de 
resor som innan ersattes med 15 kr/mil, alltså inte ungdomsresebidraget.   

- Ungdomsresebidraget höjs från 2 kr/spelare och mil till 3 kr/spelare och mil. 
Ungdomsresebidragsblanketten ska därmed uppdateras.   

- Förslag på pris vid tävlingar kan t ex vara Jesper Halls bok som heter ”Kajsa….. 
” 

- Konferens blir den 4 februari 2006. På konferensen ska bland annat diskuteras 
om hur breddschackpengarna ska fördelas.  

Mötet beslutade att:  
o Yvonne ska boka Björnhults Golfklubb till konferensen.  

 
§ 12  Nästa möte. 

Nästa möte blir 26 januari, 2006. Om det passar bra för Carina Ryd så förläggs 
mötet till Kungsbacka, vilket Gert ska kolla upp.  

 
§ 13  Mötets avslutning 
  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:   Justerat: 

 
 


