
Protokoll 

TK-möte 23 april 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 möte
Protokoll från mötet 16 mars lades till handlingarna. 

§5. Beslut e-post/telefon
Inga beslut förelåg. 

§6. Kommande tävlingar
a) Flick-SM

Vi planerar för at spela Flick-SM under hösten 2021.
b) Lagtävling våren 2021

Vi siktar på att spela ett lagmästerskap i samandragsform under hösten.
c) Allsvenskan 2021/22

Vi beslutar att inte inleda den kommande allsvenskan som planerat, utan tidigast första helgen i 
december. Utskick angående Allsvenskan med information om detta kommer att göras inom 
kort.

d) Schack-SM
Schack-SM diskuteras och definitivt beslut om vilka klasser som kan spelas tas vid nästa möte.

e) Skol-SM
Diskussioner pågår med Destination Uppsala angående Skol-SM 2021.

f) Svenskt Grand Prix 2021/22
Inget nytt fanns att rapportera angående höstens tävlingar.

g) Kval till World Cup
Vi undersöker möjligheten att erbjuda en eller två spelplatser för kvalet i Sverige. EK tar ut 
spelare till kvalet och hanterar eventuella kostnader.

h) Övriga tävlingar
Turning Torso är flyttad till augusti 2021.

§7. Digitala tävlingar 
a) Bullet-SM

Bullet-SM spelas på söndag och för närvarande är 60 spelare anmälda.



b) Dam- och Flick-SM
Tävlingarna spelas 8-9 maj och anmälan är öppen.

c) Andra tävlingar
En kurs i att arrangera digitala tävlingar pågår under ledning av Erik Malmstig.

§8. Regler/domare 
a) Domarkurser

19 maj arrangeras en domarkurs för damer och 8 augusti hålls en domarkurs i Uppsala.
26 maj håller vi en öppen domarkurs.

b) Domarbehörighet
Tapio konstaterade att det är svårt att hålla domarna aktiva eftersom det finns för få tävlingar 
att döma i Sverige.

§9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 

§10. Nästa möte
Nästa möte hålls torsdag 29 april 09.00. 

§11. Mötets avslutande
Mötet avslutades. 

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


