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Närvarande: Gert Gustavsson – ordförande, Lennart Jonsson, Torbjörn Palm, Yvonne 
Berger, Carina Ryd och Hans Johansson  
 
Frånvarande: Göran Johansson, Susanne Karlsson och Alexander Jogren.  
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2005:4, 2005:5 samt årsmötesprotokoll genomgicks, godkändes och lades till 
handlingarna.  

� Yvonne ska arbeta vidare med ev. resa till Bara (Malmö) o Schack-8:an. (april) 

� Göran tar kontakt med Mark och gör förfrågan om att delta i deras läger. (augusti) 

� Tröjor till Schack-4;ans ledare kommer att bli klara till årets tävlingar. 

� Göran kollar klubbarnas ev.behov av att köpa in klockor, samt köper 15 st till HSF. 

 
� § 4. Schack4an  

47 klasser har anmält intresse till att delta i årets Schack-4: a. Fredrik har skickat med 
information för hur uppdelningen ser ut ibland dem som går ut o informerar i klasserna. Det 
är följande personer: Halmstad; Håkan Berg o Håkan Ljunggren. Kungsbacka; Fredrik o ??. 
Varberg; Susanne, Yvonne, Sofie o Lennart W. Hylte; Susanne. Falkenberg; Fredrik, Lennart 
J, Yvonne o Sofie. 
Regler o inbjudan finns på hemsidan; www.schackihalland.net 
 
Följande ur styrelsen deltar vid tävlingar enligt listan; 
4/3 Halmstad: Torbjörn o Yvonne 
11/3 Kungsbacka: Gert, Yvonne o Carina 
18/3 Varberg: Lennart J, Carina (10-15) o Hans (10-15) 
1/4 Falkenberg: Gert o Hans (10-15) 
  
§ 5. Inför konferensen. (Gert) 
Genomgång av punkter till konferensen: 

� Kalender m tävlingar, läger o möten 
� Breddsatsning  
� Hemsida – info-spridning 
� Allsvenskan – förändringar på förslag ifrån SSF 
� Konferensen – när? Var? Hur? 

 
§ 6. Rapport Västkustspelen 
Yvonne redogjorde för cafeterian som gick plus med 1500 kr. 
 
§ 7. Kassarapport 
Lennart tar fram specificerade rapporter för tävlingarna. Bra att se hur ekonomin faller ut för 
respektive tävling. Oktober – januari visar ett underskott i nettoresultat. Det har varit flera 
större inköp som förklarar det. 
 
§ 8. Bidragsansökningar 
Lennart kontrollerar med Susanne den sammanställning som visas, då siffrorna inte 
stämmer. 
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§ 9. Rapport Bilxt-DM o Knatteserien 
Ind. Blixt-DM 6/1 hade 18 deltagare och Magnus Lindhe segrade med 15p. Lag-blixten 
kommer att spelas i slutet av april. 
Knatteserien hade 58 ? deltagare. 
 
§ 10. Inkomna skrivelser 
Önskemål om att arrangera resa till Bara framförs ifrån Harplinge. 
 
§ 11. Nästa möte blir i Vinberg 8/5 kl:19,00 
 
§ 12. Övriga frågor 
Kan hemsidan förbättras ytterligare?  
Främst måste alla ta sitt ansvar och meddela resultat etc. till Alexander!  

� Förslag finns på att öppna en möjlighet till att kunna anmäla sig direkt till tävlingar via 
hemsidan. Torbjörn kontaktar Alexander. 

� Kan protokoll och div annan information läggas på hemsidan för att minimera 
portokostnader för utskick? 

 
§ 15. Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och speciellt Carina för mycket gott fikabröd. 
 
 
Vid protokollet:                   Justerat: 
 
 
__________________________                             ______________________________ 
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
 
 


