
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 20 augusti 2021 9.00-10.30 
Zoom 
 
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 protokoll lades till handlingarna. 
 
§5. Beslut e-post/telefon 
 Inga beslut förelåg. 
 
§6. Kommande tävlingar 

a) Lag-SM 2021 
Regler för Lag-SM diskuterades och TK beslutade att: 
-Spelare till Lag-SM ska vara registrerade senast sju dagar före kvalspelets start, och nya spelare 
får inte läggas till mellan kval och final.  
-Sekundärmedlemmar får delta om de spelade för klubben förra säsongen. 

b) Flick-SM 2021 
Vi siktar på att genomföra Flick-SM 29-31 oktober i Malmö. 

c) Skol-SM 2021 
Vi räknar med att spela Skol-SM som planerat 8-10 oktober, men tar upp frågan på nästa möte 
innan vi går ut med inbjudan. 

d) Allsvenskan 2021/22 
På grund av att vissa grupper kommer att ha fler lag än normalt diskuterades 
nedflyttningsprinciperna kommande säsong. Vi avser att flytta ned tillräckligt många lag för att 
vara tillbaka i normalläget inför säsongen 2022/23, men tar upp frågan igen när vi ser hur den 
färdiga serieindelningen ser ut. 

e) Damallsvenskan 
Regler för damallsvenskan kommer att tas fram med Juniorallsvenskans regler som grund. 
 

§7. Digitala tävlingar 
a) Kadettallsvenskan 2021 

Inget nytt fanns att rapportera. 



b) Övrigt 
Lokal söks för att genomföra hybridspel i Ungdoms-EM under hösten. 

 
§8. Domarfrågor 

a) Tävlingsbestämmelser 2021/22 
Tävlingsbestämmelserna diskuteras och kommer att tas upp igen på kommande möten. 

b) Domarkurser 
Elodomarkurs och FA-domarkurs genomfördes vid Uppsala Schackfestival med ungefär tio 
deltagare vardera. 

c) Incident under Uppsala Schackfestival 
Arrangören har rapporterat om en spelare som diskvalificerades från tävlingen på grund av 
olämpligt uppträdande. Håkan skickar ett varningsbrev från TK avseende detta. 

d) Disciplinärenden 
Håkan rapporterade om två pågående disciplinärenden. 

e) Övrigt 
Tapio rapporterade från Uppsala Schackfestival som hade 1 GM-turneringar  och 2 IM-
turneringar. På grund av inreseproblem blev det en del svårigheter med att fylla turneringarna. 
Tapio meddelade också att det går att stryka spelare som är inaktiva från Fide så att man  
slipper betala avgifter för dem. 

 
§9. Övriga frågor 
 Håkan J rapporterade att Nordiska SF har beslutat om spelorningen för kommande NM-tävlingar 

-Skol-NM fortsätter enligt den befintliga planeringen. 
 -Flick-NM spelas i Norge 2022 och i Sverige 2023. 

-Skollags-NM spelas preliminärt i Danmark 2022. 
 
§10. Nästa möte 
 Nästa möte hålls 30 augusti 10.30 på Zoom. 
 
§11. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________  
Niklas Sidmar, sekreterare    Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 
 
 
 


