
Protokoll 
TK-möte 25 maj 2020 9.00-11.30, 1 juni 9.00-10.00, 8 juni 9.00-10.00 
Telefonmöte 

Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas 
Sidmar (adj) 

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades. 

§2. Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes. 

§3. Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare. 

§4. Föregående protokoll
 Föregående två protokoll lades till handlingarna. 

§5. Beslut telefon/e-post

§6.

Inga beslut har fattats sedan senaste mötet. 

Rapporter 
Den preliminära serieindelningen för Allsvenskan 2020/21 har publicerats, och startavgifterna har 
fakturerats. Om Allsvenskan inte kommer att kunna spelas kommande säsong återbetalas avgifterna.

§7. Schack-SM
a) SM 2021

Niklas och Håkan J kommer att ta kontakt med arenan i Helsingborg för att göra klart de
detaljer som återstår inför 2021 års Schack-SM.

b) SM 2022 och framåt
Diskussioner pågår angående ett avtal med ett antal större tävlingar i Uppsala under åren
2021-2026, däribland SM 2022 och 2025. TK beslutade att rekommendera styrelsen att
under dessa förutsättningar utse Uppsala till SM-ort 2022 och 2025.

§8. Allsvenskan
a) Slutsammandrag 2019/20

Vi kan ännu inte säga något definitivt om möjligheterna att genomföra sammandraget, utan
kommer att göra en ny bedömning av läget i slutet av juni. Oavsett vilka möjligheter som
finns att genomföra sammandraget siktar vi på att försöka spela kvalspelet till
Superettan.

b) Reduktion av anmälningsavgiften i Div III
TK beslutade att fortsättningsvis ta ut full avgift i alla serier som innehåller fyra lag eller fler.
Om en serie spelas med tre lag tas halv avgift ut, och om en serie spelas med två lag tas
ingen avgift ut.

c) Sammandrag 2020/21
Inget nytt fanns att rapportera om sammandragsorter säsongen 2020/21.



§9. Ungdomstävlingar 
a) Kadettallsvenskan 2020

TK beslutade att det inte kommer att spelas någon Kadettallsvenskan-tävling i augusti, utan 
att tävlingen ställs in helt under 2020.

b) Skol-SM 2020
TK beslutade att boka Stiga Sports Arena i Eskilstuna för Skol-SM 2020. Förutsatt att tävlingen 
går att genomföra spelas den 9-11 oktober.

§10.       Domarfrågor
   Josef Håkanson ska gå ett Fideseminarium för att kunna bli FA. Håkan J och Tapio diskuterar vidare 
    om möjligheterna att hålla digitala domarkurser i början av hösten. 

§11. Tävlingsprogram 2020/21
Inga förändringar jämfört med tidigare beslutat program är aktuella för närvarande. 

§12. Tävlingsbestämmelser 2020/21
Tävlingsbestämmelserna för kommande säsong diskuterades. Niklas redigerar TB med dessa 
diskussioner som grund. 

§13. Policy Corona
TK konstaterade att de riktlinjer som Sveriges Schackförbund har gått ut med på schack.se 
fortfarande är aktuella, men att några datum bör uppdateras.  

§14. Övriga frågor
a) Onlineschack

 Arbete pågår med att ge möjlighet att spela tävlingar som lottas i medlemssystemet online 
och några mindre tävlingar har genomförts. Tapio har fått besked från Fide att det är upp till 
SSF att avgöra om tävlingar som spelas digitalt ska Eloregistreras, något som exempelvis kan 
bli aktuellt om vi genomför försök med att spela allsvenska matcher över nätet.

b) Möblering i framtida tävlingar
 TK har fått ett förslag från Niclas Hedin som erbjuder sig att utreda hur man bäst möblerar  
för schacktävlingar för att undvika onödig trängsel när dessa återupptas efter 
Coronapandemin. TK beslutade att ge honom i uppdrag att genomföra utredningen.

§15. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

 

_____________________________ _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare  Justeras: Håkan Jalling, ordförande 


