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Närvarande: Gert Gustavsson ordf, Göran Johansson, Fredrik Hillertz och Yvonne Berger. 

 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna.  
 

§ 2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokoll 2009-2010:2 godkändes. 
 
§ 4. Tävlingsrapporter 
Torbjörn deltog inte på mötet, därav ingen rapport. 
 

§ 5. Träning för Ari  
Göran meddelar att gruppen som tränat för Ari fortsätter under våren till en kostnad av ca 6000 kr. 
Styrelsen ser positivt på satsningen. 
 
§ 6. Bidragsansökningar 
Inkomna ansökningar godkändes. 
 
§ 7. Schack-4:an 2009-2010 
Alla lokaler för deltävlingarna, utom Kungsbacka, är i nuläget klart. Fredrik jobbar på att lösa det. Ett 
annat stort problem är att snöovädret har gjort att flera skolor i Kungsbacka har stängt vilket gör att 
Fredrik inte kan åka ut på klassbesök. Det återstår ca 20 klasser att besöka.  
Tävlingsdatum: 
Halmstad / Laholm 6/3 Torbjörn ansvarig för arrangemanget  
Falkenberg 13/3 Göran ansvarig för arrangemanget 
Varberg 20/3 Niklas Warefelt ansvarig för arrangemanget 
Hylte 21/3 Fredrik ansvarar för arrangemanget  
Kungsbacka 27/3 Gert ansvarar för arrangemanget  
Länsfinal Halmstad 24/4 Torbjörn ansvarar för arrangemanget  

Riksfinal Stockholm 29/5 
 
§ 8. Övriga frågor 
 Rapport träning för Ari Ziegler ( Göran) 
Höstens omgång (4 tillfällen) är nu avslutad och de 10 deltagare från Halland var nöjda med träningen. 
Styrelsen godkänner en fortsättning under våren.  
 

§ 9. Nästa möte 
Lördag 15/5  kl.10, avsluta m lunch Delta Lift Open Laholm. 
 
§ 10. Mötets avslutning 
Ordförande avslutar styrelsemötet  

 
Vid protokollet:                     Justerat: 

   
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Informationsmöte. 
Efter avslutat styrelsemöte var Jesper Hall inbjuden att informera om projektet schack i 
skolan. Det handlar om att ”fånga” intresset hos de barn som nyligen deltagit i schack-4:an 
och få till en träning på skoltid för klassen. Jesper Hall arbetar som riksinstruktör för SSF med 
fokus på att starta upp skolklasser.  En ansökan är nu beviljad av Region Halland för att ge 
möjlighet att anställa Fredrik med uppgiften att engagera 15 klasser i Halland. 
 
Fredrik redogör för schack-4:ans historia i Halland: I början på -90-talet var det ca 10 
deltagare på varje deltävling, nu deltar 80 klasser med i snitt 20 personer. Av de 80 klasser 
återvänder 60 klasser från 40 skolor. Unikt för Halland är att HSF satsat brett över hela 
Halland. Ett problem som följt med expansionen är ekonomiskt. Att besöka 80 klasser går inte 
att genomföra ideéllt.  
Ansökan till Region Halland, som beviljats med 200 000 kronor, för ett pilotprojekt med att 
starta skolklubbar.  Målsättningen är att starta 15 skolklubbar, klarar vi 10 är vi godkända. 
Viktigt att göra en bra utvärdering. Jesper är i gång med verksamheten i Lund med 4 
skolschackklubbar, tre på gång. Fritidspedagoger visat vara mest intresserade. ”Fritids-
mästerskap” i schack testas nu på sportlovet.  
Halland, Stockholm och Västmanland är lämpliga för att starta projektet pga bra förutsättning 
med distriktsorganisation, välfungerande schack-4:a verksamhet. 
Rektorsområde Ullared söker nu pengar av Skolverkets Mattesatsning till att bedriva schack 
på skoltid. 
En referensgrupp nationellt i Sverige som består av olika professorer kommer att följa arbetet. 
Ungdomsstyrelsen uppmuntrar till att ta med barn i styrelsearbetet. Det finns ett nytt påbud 
som säger att 60% av medlemmarna ska vara ungdomar. 
 
Anslutning till Hallands schackförbund med en medlemsavgift á 10 kronor. 
Lokalt aktivitetsstöd kan inte ansökas för verksamhet som bedrivs på skoltid. 
 
Utvärdering: 
Hans Frisk LASK , lektor och matematiklärare, är föreslagen. 
 
Jesper och fredrik har redan kontakten klar med 5 skolor; Bua, Nyhem, Eketånga, Okome, 
Tingbergsskolan. Kontakt tas under våren med 10 skolor till.   
Start ska ske i samband med att skolorna börjar i augusti/september. 
 
Fredrik får återkoppla vidare på styrelsemöten hur projektet fortgår. 
 
2010-02-23 Yvonne Berger /styrelsens sekr 


