
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 16 mars 2021 9.00-11.00 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar 
(adjungerad) 
 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes. 

 
§3. Val av protokollförare 
 Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§5. Beslut e-post/telefon 
 Ingenting fanns att rapportera. 
 
§6. Kommande tävlingar 

a) Flick-SM 
TK beslutade att Flick-SM inte kommer att spelas i maj, men att vi siktar på att genomföra 
tävlingen senare under året.  

b) Lagtävling våren 2021 
Ingenting nytt fanns att rapportera. 

c) Schack-SM 
Håkan W har gått ut med information till spelarna i Sverigemästarklassen. Sista datum för 
anmälan har ändrats till 31 mars. 

d) Skol-SM 
Diskussioner med en tänkbar spelort pågår. 

e) Svenskt Grand Prix 2021/22 
Håkan J kommer att kontakta nästa säsongs arrangörer för en avstämning inom kort.  

f) Allsvenskan 
Vi planerar för att genomföra Allsvenskan som vanligt, men fattar beslut om tidsplan för 
avgifter, serieindelning etc senare under våren. 
 
 

§7. Digitala tävlingar 
a) Bullet-SM 

Vi planerar att genomföra tävlingen 25/4.  
b) Andra tävlingar 

TK beslutade att genomföra ett digitalt snabbschacks-SM för flickor 8/5 i de ordinarie 
åldersklasserna, och för damer 9/5. Niklas lägger upp tävlingen i medlemssystemet och Tapio 



kontaktar en domare. 
Nytt ChessBattle är planerat till våren. 
Vi har haft kontakter med en e-sportorganisation som är intresserade av ett samarbete. 

 
§8. Regler/domare 

a) Domarkurser 
Inget konkret fanns att rapportera om kommande Elodomarkurs, men Tapio undersöker olika 
möjligheter att anpassa våra kurser efter nya krav från Fide. 
Vi planerar att hålla en särskild domar-/regelkurs för damer 19 maj. 

b) Domarbehörighet 
Det är klart att IA och FA måste gå regelbundna Fidekurser för att behålla sin aktivitet. 

 
§9. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 
§10. Nästa möte 
 Nästa möte hålls tisdag 20 april. 
 
§11. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________  
Niklas Sidmar, sekreterare    Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 


