
Hallands Schackförbund  2009-05-23 
Styrelsemöte  Protokoll 2008-2009:3 

www.schackihalland.net  Sidan 1 av 3 

Närvarande: Gert Gustavsson  ordf, Lennart Jonsson, Göran Johansson , Fredrik Hillertz, Torbjörn Palm  
                         och Yvonne Berger. 

 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna.  
 

 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2008-2009:2 godkändes. 
 
 
§ 4. Ekonomisk rapport 
Lennart redogör för det ekonomiska läget tom april -09. Utfall följer budget i stora drag. Andra hälften 
av årsbidraget från Region Halland kommer under september. 
 
 
§ 5. Slutrapport schack-4:an 
Fredrik redovisar årets säsong av schack:4-an. Inför tävlingarna har 86 klasser fått ett 
introduktionsbesök och dessutom har 42 klasser fått ett uppföljande besök. 
Samtliga sex halländska kommuner är representerade i år vilket är väldigt roligt! 
Totalt blev det 573 startande klasser i regionfinalerna och 17 startande klasser i länsfinalen. 
Fem klasser från Halland deltog i riksfinalen som spelades i Globen den 16:e maj där  
Tingbergsskolan 4b placerade sig på tredje plats, GRATTIS!    
Styrelsen behöver se över arbetsinsatsen som krävs för schack:4-an och lösa det över en längre tid. 
Möjligheten att söka medel ur Region Halland ska undersökas och Göran försöker bjuda in någon 
representant till ett extra styrelsemöte. 
  

 
§ 6.  Bidragsansökningar  
Inkomna ansökningar beviljas och bifogas till anteckningarna. En ansökan med retroaktiva 
reseersättningar för arbete till schack:4-an motsvarande 4700 kr beviljas av styrelsen.  
 
 
§ 7. Skrivelser  
Det finns inga inkomna skrivelser 
 
 
§ 8. Rapport blixt-DM  
Tävlingarna blev inställda pga få anmälningar. 
 
 
§ 9. Verksamhet nästa säsong 
Torbjörn utarbetar ett förslag på kalender till nästa möte som minst ska innehålla Hallandsserien, 
Knatteserien, Västkustspelen, styrelsemöten och förslag på schack:4-an. 
 
 
§ 10.Val av kongressombud 4/7 Kungsör 
Ev deltar Robin. Gert får i uppdrag att utse deltagare. 
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§ 11. Övriga frågor 

• Ari Siegler är positiv till att genomföra ett utbildningsprojekt under hösten -09 i Göteborg 
för några av de duktiga halländska ungdomarna som vill satsa. HSF är positiv till att stödja 
projektet. 

• Gert har varit i kontakt med Vuxenskolan som är positiva till att erbjuda schack för vuxna i 
form av en studiecirkel. Fredrik och Göran skriver en kursplan. 
 

 
§ 12. Nästa möte planeras till lördag 22/8 Falkenbergs Schackklubb. 
 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  
 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 



Hallands Schackförbund  2009-05-23 
Styrelsemöte  Protokoll 2008-2009:3 

www.schackihalland.net  Sidan 3 av 3 

 
 

Bidragsansökningar för kvartal 1 2009;  januari - mars. 

 

Andersbergs IK SK – 0 kr 
-      Ingen ansökan. 

 

Falkenbergs SK –  1703 kronor 
- Knatteserien Varberg 25:e oktober,  65 km x 10 kr/mil =  65 kr (Anita) 
- Knatteserien Björkäng 29:e november, 34 km x 10 kr/mil = 34 kr (Anita) 
- Skollag-DM Harplinge 6:e december, 62 km x 16 kr/mil = 99 kr (Anita) 
- Skol-DM Halmstad 24:e januari, 85 km x 13 kr/mil = 111 kr (Anita) 
- Västgöta Open Skara 16:e mars, 458 km x 16 kr/mil= 733 kr (Göran) 
- Schack-4:an i Varberg 28:e mars, 65 km x 13 kr/mil =  85 kr (Anita) 
- Schack-8:an Bara 4:e april, 360 km x 16 kr/mil=  576 kr (Anita)  

 
Halmstads SS –  0 kronor. 
- Ingen ansökan 

 
Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 

Harplinge SS – 10 000 kronor. 
- Bidrag till Delta Lift Open 21:e - 23:e maj Laholm á 10 000 kr 

 
Kungsbacka – 239 kronor. 
- Hallandsserien Falkenberg 15:e mars, 149 km x 16 kr/mil = 239 kr (Staffan) 

 
Varbergs SK – 509 kronor. 
- Skol-DM Halmstad 24:e januari, 140 km x 29 kr/mil= 406 kr 
- Hallandsserien Falkenberg 15:e mars, 64 km x 16 kr/mil= 103 kr 
 
SK Vi-Mo –  0 kronor. 
- Ingen ansökan 

 
• Ansökan kallas ”bidragsansökan” då den omfattar lägerbidrag och andra ev 

ersättningar. 
 

• Resebidrag beviljas inte då HSF erbjuder bussresa till tävlingar. 
 

• Kvartal 1 = januari – mars, ansökan senast 30 april. 
Kvartal 2 = april – juni, ansökan senast 30 augusti. 
Kvartal 3 = juli – september, ansökan senast 31 oktober. 
Kvartal 4 = oktober – december, ansökan senast 31 januari. 

 
 
 
 
 

 
 


