
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 1 december 2021 9.00-12.00 
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 
 Protokollet från 2021-08-20 lades till handlingarna. 
 
§5. Beslut e-post/telefon 

a) Disciplinärende 
TK fattade den 5 september beslut i ett disciplinärende. 

b) Tävlingsbestämmelser 
Tävlingsbestämmelser 2021/22 har fastställts via e-post. 

 
§6. Kommande tävlingar 

a) Kadettallsvenskan online 
Kadettallsvenskan Online spelas 12 december under ledning av Josef Håkanson och Claes 
Jönsson. 

b) Flick-SM 2022 
TK beslutade att Flick-SM 2022 spelas i Göteborg och arrangeras i samarbete med SS Manhem. 

c) Skol-NM 2022 
Sverige arrangerar Skol-NM 2022, och vi har haft diskussioner med Destination Helsingborg om 
arrangemanget. Vi planerar att arrangera tävlingen på Elite Hotel Marina Plaza. 

d) NM 2022 
Finlands SF fyller 100 år 2022 och vill eventuellt arrangera tävlingen då. Annars arrangeras den 
nästa gång 2023. 

e) Tävlingskalender 2022 
Tävlingskalender för hösten 2022 fastställdes. 
 

§7. Allsvenskan 
a) WO-match Södertälje SS 

TK beslutade att halv WO-avgift kommer att tas ut för Södertäljes wo i matchen mot Visby. 
 
 



b) Utländska spelare 
Med anledning av den ovanliga säsongsstarten diskuterades möjligheten att få dispens för 
utländska spelare om man missat att lägga till dem i tid. TK beslutade att dispens får sökas som 
vanligt och att TK behandlar dessa fall. 

c) Publicering av laguppställningar 
TK diskuterade vad som gäller för offentliggörande av laguppställning i det fall några lag spelar 
tidigare än andra vid ett sammandrag. TK beslutade att laguppställningar, matchrapportering 
etc ska fungera som vanligt, enligt vad som sägs i tävlingsbestämmelserna. 

 
§8. Coronainformation 
 Med anledning av nya statliga rekommendationer kommer vi att uppdatera informationen på 

schack.se i enlighet med dessa rekommendationer. 
 
§9. Domarfrågor 

a) Disciplinärende 
TK fattade beslut i ett disciplinärende. 

b) Överklagande Juniorallsvenskan 
Uppsala SSS ville spela den inbördes matchen mellan sina båda lag i Uppsala istället för i 
Stockholm där tävlingen spelades, men fick nej på sin förfrågan. När man ändå spelade i Uppsala 
dömdes matchen till 0-0. Uppsala SSS har överklagat beslutet men TK beslutade att avslå 
överklagandet och fastställa resultatet i matchen till 0-0. 

c) Domare Dam-Weekend 
Tony Hanoman har utsetts till domare i Dam-Weekend. 
 

§10. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 
§11. Nästa möte 
 Preliminärt hålls ett fysiskt möte 4 februari i Uppsala. 
 
§12. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 

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


