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Närvarande: Gert Gustavsson – ordf, Lennart Jonsson, Fredrik Hillertz, Carina Rydh, Hans Johansson, och 
Yvonne Berger. 

Frånvarande: Göran Johansson, Alexander Jogren Torbjörn Palm.  
 

 
 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna till detta styrelsemöte som är förlagt på Mejeriet i Källsjö hos Hans 
Johansson.  
 
 
 

§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 
 

§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokollen godkändes från 2007:1 och 2007:2. Mötesanteckningarna mailas ut till styrelsen för ev 
synpunkter och justering. När det är godkänt av ordföranden läggs det på HSF;s hemsida.   
 
 
 

§ 4. Rapporter 
� Schack-4:an.  

Fredrik redogör för årets säsong som innehöll så många fler tävlande klasser att vi fick 
arrangera en extra deltävling i Falkenberg. Utan hjälp från SSF och Per Hulten hade vi inte 
klarat av alla klassbesök. Vi har problem som måste lösas inför nästa säsong! Styrelsen 
beslutar om följande ersättningar för klassbesök: 25 kr/klass dock minst 70 kr/dag. 
Funktionärerna vid tävlingarna ersätts med 70 kr/dag som matersättning.   

� DM. 
Ind. DM spelades i samarrangemang med Deltalift, Magnus Linde blev halländsk mästare. 
Lag-DM hade endast 2 deltagande lag  

� Skol-DM 
Tävlingen genomfördes 27/1 i Halmstad med 37 deltagare. 

� Region Halland 
Lennart och Gert var på möte med Region halland för att stämma av verksamhetens innehåll, 
verksamhetsplan och policy-frågor. 

� Extra kongressen 
Fredrik redogör för vad som avhandlades på extra kongressen 

 
 
 
§ 5. Tävlingskalender 2007-2008 
Genomgång och arbetsfördelning av kalendern. Gert undersöker ett ev. intresse av att starta en 
Hallandsserie. Redovisas på augustimötet. 
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§ 6. Kassarapport 
HSF betalar en förrådshyra till SK ViMo a´ 3000 kr för 2007. Gert och Lennart deltar inte i beslutet. 
Lennart har gjort en budget för innevarande verksamhetsår baserat på förra verksamhetsårets resultat. 
Varje tävling är specificerad för sig och visar tydligt hur kostnaderna är fördelade. Resultatet tom april 
2007 visar ett positivt bokslut.  
OBS! Påminnelse om att varje styrelseledamot gör en uppskattning av sitt områdesansvars kostnader 
för det kommande verksamhetsåret och meddelar det till kassören vid augustimötet.  
Gert: Seriespel 
Gert o Göran: DM 
Göran o Hans: Västkustspelen 
Skoltävlingar: Torbjörn 
Schack-4:an: Fredrik 
Konferens, resor, läger: Yvonne 
Web: Alexander 
 
 
 
§ 7. Bidragsansökningar 
Inkomna ansökningar beviljas och bifogas dessa anteckningar. Carina Rydh ansöker om 10 000 kr till 
inköp av ett uteschackspel till skolan. Styrelsen beviljar 2000 kr. 
 
 
§ 8. Nästa möte 
Ett extra möte planeras i Vinberg 12/6 dels för inventering i förrådet samt dels med tanke på 
kongressen.  
Nästa styrelsemöte hålls i Falkenbergs SK:s klubblokal torsdag 23/8 kl:19.00 
 
 
§ 9. Övriga frågor 

� Dags att skicka ut inbjudan till Skol-SM 
� Uppmuntra klubbarna att ansöka om bidrag för allehanda aktiviteter som kan stimulera 

schacket i halland!  
 
 
 
Vid protokollet:                   Justerat: 

   
_________________________                             ______________________________ 
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
 

 
 

 


