
 
 
 
Protokoll  
 
TK-möte 28 oktober 2020 8.00-10.00 
Zoom 
 
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. Beslut e-post/telefon 
a) Nedflyttning från Elitserien och Superettan 

  För att inget lag ska drabbas orättvist hårt av att något annat inte deltar i sammandraget har  
 TK beslutat om anpassade nedflyttningsregler:  
 I sluttabellen gäller wo-resultat precis som vanligt, och om ett lag som lämnar wo i en eller  
 flera matcher i sammandraget placerar sig på nedflyttningsplats flyttas laget ner en division. 

För de lag som är på plats och spelar i sammandraget och slutar på nedflyttningsplats gäller 
dock att laget endast flyttas ner om de skulle ha hamnat på nedflyttningsplats oavsett vilket 
resultatet hade blivit i de matcher som slutat med wo, om de hade spelats. 

 b) Skrivelse angående särskilda dam- och flickpriser 
  TK har fått en fråga om man står bakom utdelandet av dam- och flickpriser, då detta kan  
  upplevas som diskriminerande. TK konstaterade att man inte ser detta och andra åtgärder  
  riktade mot damer och flickor som diskriminerande utan som ett sätt att stimulera ett  
  underrepresenterat kön, men att aspekten bör finnas med i kommande diskussioner om  
  jämställdhet inom schacket. Håkan J fick i uppdrag att svara på frågan. 
 c) Juniorallsvenskan 2020 
  TK beslutade att gå ut med inbjudan till Juniorallsvenskan i Stockholm som planerat. Med  
  anledning av Coronapandemin delas dock division III upp i två grupper, där den ena spelas i  
  Helsingborg. Vid behov kan även spelet i Stockholm delas upp i två separata lokaler. 
  
§5. Slutsammandrag 2019/20 

Slutsammandraget 2019/20 genomfördes i Växjö med 19 av 20 lag på plats. Arrangemanget 
fungerade väl och de Coronaanpassningar som gjordes hanterades bra av deltagande lag. 
Extrabidrag för kostnader kopplade till Coronasituationen har betalats ut till några lag, och övriga 
kommer att påminnas. 
 

§6. Allsvenskan 2020/21 
TK beslutade att inte genomföra något Allsvenskt seriespel under våren 2021, utan hela säsongen 
2020/21 ställs in. Däremot är ambitionen att arrangera en lagtävling i annan form under våren, 



exempelvis på regional nivå och med färre spelare i laget. 
TK har också för avsikt att under våren 2021 genomföra en tävling där en svensk lagmästare utses.  

 
§7. Svenskt Grand Prix 
 TK beslutade att säsongen 2019/20 avslutas vid årsskiftet, oavsett om Malmö Open spelas eller 

inte. Priser enligt ursprunglig prisplan delas ut baserat på ställningen då. 
TK beslutade också att det inte bli någon GP-serie säsongen 2020/21. 

 
§8 Schack-SM 

Då det är långt ifrån säkert att SM kan genomföras som vanligt i sommar diskuterades olika 
alternativ för att kunna spela tävlingen i någon form oavsett hur Coronapandemin utvecklar sig. 

 
§9. Övriga tävlingar 

a) Flick-SM 
 Vi planerar tills vidare för att Flick-SM spelas i Malmö i januari, men kommer att avvakta  
utvecklingen innan vi går ut med inbjudan. 

b) Snabbschacks-SM 
 Snabbschacks-SM, som var tänkt att spelas i Uppsala i mars kommer inte att genomföras.  
 Däremot kan det fortfarande bli aktuellt att spela Snabbschacks-SM för knattar och miniorer,  
 eventuellt med andra åldersklasser för att kunna tävla i mindre grupper. 
c) Damallsvenskan  

 Damallsvenskan skulle kunna vara en lämplig tävling att genomföra under våren. Håkan J  
 återkommer med underlag för tävlingsbestämmelser. 

d) Övriga tävlingar 
Skollags-SM och Kadettallsvenskan diskuterades kort, men vi avvaktar med att ta ställning till 
om och i så fall hur dessa tävlingar ska genomföras. 

 
§10. Domarkurs på nätet 
 Domarkurs kommer att genomföras helgen 18-19 november och inbjudan går ut inom kort. 
 
§11 Datorfusk 
 TK diskuterade inkomna frågor om datorfusk. Håkan J och Niklas fick i uppdrag att sammanställa  
 svar på frågorna i enlighet med diskussionen. 
 
§12 LiChess och barn 
 Lichess har krav på att den som är under 16 år och registrerar konto måste ange detta och då får  
 ett speciellt konto som bland annat inte kan chatta. 
 TK konstaterade att vi bör se till att deltagare informeras om detta i de tävlingar som SSF är  
 involverat i. 
 
§13. Nästa möte 
 Ett kort avstämningsmöte kommer att hållas tisdag 3 november. 
 
§14. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare  Justeras: Håkan Jalling, ordförande 


