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

 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte.  
 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2009-2010:1 godkändes. 
 
 
§ 4. Rapport västkustspelen. 
Lennart rapporterar; 
110 startande, vilket är ca 20 färre än vanligt. Tävlingen förlöpte perfekt.  
Genomgång av ekonomin, tävlingen slutade med en minuspost á ca 500 kronor. 
Vi bör marknadsföra tävlingen bättre till nästa år!  
Försäkra att det finns tillräckligt med medhjälpare hela dagen ut så att det inte kör ihop sig på slutet. 
 
 
§ 5. Schack-4:an 2009-2010 
En projektansökan till Region Halland har inlämnats med syfte att bedriva schack i skolan. Jesper 
Hall, som verkar i Lunds schacksällskap har hjälpt till att formulera projektet. Fredrik mailar ut 
projektansökan till styrelsen. 
Ca 80 klasser har anmält sitt intresse till att delta.  
Sofie Berger, Fredrik och Gert arbetar med klassbesök. Sofie anställs under 10 dagar i januari för att 
hinna med ca 40 besök. 
   
Förslag till tävlingsdatum: 
Halmstad 6/3 
Laholm 6/3 
Falkenberg 13/3 
Varberg 20/3 
Kungsbacka 27/3 
Hylte? 

Länsfinal Halmstad 24/4 
Riksfinal Stockholm 29/5 
 
 
§ 6.  Tävlingsrapporter (Torbjörn): 
Skol-lag DM genomfördes med 25 deltagare, vilket innebär sex lag. Diskussion om det är 
meningsfullt att fortsätta att arrangera denna tävling. 
Trettondagsblixten genomfördes med 16 deltagare där Halmstad dominerade. Bedömningen är att det 
är ett bra resultat jämfört med tidigare år. Startavgiften á 100 kr finansierade nästan hela tävlingens 
priser, lokalhyra och fika. 
 
 
§ 7. Rapport träning för Ari Ziegler ( Göran) 
Höstens omgång (4 tillfällen) är nu avslutad och de 10 deltagare från Halland var generellt nöjda med 
träningen. Erbjudande om att fortsätta under våren finns ifrån Ari. Lennart bekräftar till Göran om det 
finns ekonomi till att bevilja vårens träningar om det finns fortsatt intresse.   
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§ 8. Bidragsansökningar 
Inkomna ansökningar godkändes 

 
 
§ 9. Övriga frågor 
Förslag finns på att sponsra ungdomarna, som tränat för Ari, med 400 kr till Västgöta Open som går av 
stapeln under februari månad. Lennart ser över de ekonomiska möjligheterna. 
Torbjörn förhör sig om möjlighet att publicera resultat även i Hallandsposten. Lennart förser Hallands 
Nyheter kontinuerligt vilket är en viktig ”reklam” för verksamheten. 
Diskussion sker om möjligheten till att utse en tävlingskommitté som arbetar mer aktivt med 
tävlingsarrangemangen som sker i HSF;s regi.  
 
§ 10. Nästa möte 
Tisdag 23/2  kl.18,30 FSK. 
 

§ 11. Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  

 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 4 2009;  oktober - december. 

 
Andersbergs IK SK – 0 kr 
-      Ingen ansökan. 

 

 Falkenbergs SK – 396 kronor 
-  Träning för Ari Ziegler i Göteborg 21/11 208 km x 19 kr/mil = 396 kronor (Catharina 

Claesson) 
 

Halmstads SS – 1134 kronor. 
- Hallandsserien Falkenberg 18:e oktober, 85 km x 7 kr/mil = 60 kronor (Torbjörn). 
- Västkustspelen Falkenberg 14:e november, 85 km x 26 kr/mil = 220 kronor (Torbjörn) 
- Hallandsserien Falkenberg 22:e november, 85 km x 11 kr/mil = 94 kronor (Torbjörn) 
- Träning för Ari Ziegler i Göteborg 12/9, 17/10, 19/12, 900 km x 7 kr/mil = 630 kronor 

(Torbjörn) 
- Skromberga mellandagsturnering Ekeby 27:e december, 186 km x 7 kr/mil = 130 kronor 

(Torbjörn) 

 
Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan. 
 

Harplinge SS – 943 kronor. 
- Västkustspelen Falkenberg 14:e november, 62 km x 23 kr/mil = 143 kronor (Magnus) 
- Skol-SM Göteborg 9-11 oktober, 260 km x 10 kr/mil = 260 kronor 
- Prispengar 3:e plac ind DM (startavgiften till skolSM) samt ledarbidrag= 400 kronor 
- Hallandsserien Kungsbacka, 200 km x 7 kr/mil = 140 kronor 

 

Kungsbacka – 390 kronor. 
- Hallandsserien Falkenberg 18:e oktober, 144 km x 16 kr/mil = 230 kronor (Staffan Berg) 
- Skol-lag DM Varberg 28:e november, 100 km x 16 kr/mil = 160 kronor (Alexander) 
-   
 

Varbergs SK – 777 kronor. 
- Skol-SM Mölnlycke 9-11 oktober, 165 km x 26 kr/mil=  429 kr (Lennart) 
- Hallandsserien Falkenberg 18 oktober, 60 km x 16 kr/mil= 96 kronor (Lennart) 
- Västkustspelen Falkenberg 14 november, 60 km x 42 kr/mil= 252 kronor (Lennart)  
 

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. 

 
 


