Sveriges Schackförbund
Allsvenska kommittén
Sammanträde 2006:2
Linköping 2006-03-17
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2006:2
Fredagen den 17 mars 2006
Kl. 13:00-15:30
Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Närvarande Göran Terninger, ordförande
Ronny Andersson
Lars Karlsson (t.o.m. 7 §)
Kent Vänman
Sven-Olof Andersson, protokollförare, uppkopplad per telefon från Östersund
Frånvarande -

1§

INLEDNING

Göran hälsar välkommen till dagens möte i Linköping i samband med Elitserieslutspelet. Sven-Olof är inte fysiskt
närvarande i Linköping men kopplas efterhand upp per telefon från Östersund.
2§

DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.
3§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.
4§

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2006-01-03

Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs.
5§

ALLSVENSKA SERIEN 2005/06
a) Avstämning generellt och sammandragen
b) Ev. protester och övriga skrivelser
c) Övrigt

a) Avstämning generellt och sammandragen
Inget speciellt att notera. Det har flutit på, inklusive inbjudningar m.m. i såväl Elitserien som division I.
b) Ev. protester och övriga skrivelser
a) Skrivelser från Kristallens SK.
b) Skrivelse från SK Rockaden, Umeå, rörande extra bidrag för höga resekostnader.
Båda skrivelserna har direkt eller indirekt anknytning till frågor som ska behandlas vid AK-seminariet den 1 april och
föranleder för dagen ingen särskild åtgärd. Såvitt gäller Umeås skrivelse och aspekter på höga resekostnader ett visst år
måste det sammanvägas med medveten gynnsammare lottning andra år för eftersträvad utjämning.
c) Övrigt
Intet att anteckna.
6§

EKONOMI
a) Uppföljning 2005/06
b) Budget 2006/07
c) Domarersättningar
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a) Uppföljning 2005/06
Intet nytt att notera.
b) Budget 2006/07
Intet nytt att notera.
c) Domarersättningar
Utbetalningar kan i vissa fall ha bokförts på fel konto. Påverkar inte resultatet men försvårar uppföljning/budget.
Samtliga domarkostnader ska ligga på konto 5166, även i samband med slutspel.
Bristen på domare har medfört dyrare resor – färre domare, flera arenor på längre avstånd.
Reseräkningar bör lämnas fortlöpande av domare m.fl. funktionärer för möjlighet till bättre ekonomiuppföljning.
7§

ALLSVENSKA SEMINARIET 2006-04-01
- Upplägg och genomförande

Gås i stort igenom upplägget. Vissa detaljer får finslipas efterhand, bl.a. en del OH-bilder (Sven-Olof).
De primära diskussionspunkterna framgår av inbjudan och blir följande:
- Smalare allsvensk pyramid – 2007/08
- Förändrade startavgifter – 2006/07
- ELO-registrering Elitserien – 2006/07
- ELO-registrering division I – 2007/08
- Krav på digitala ur i Elitserien – 2006/07
- Införande av spelarlicens (unikt spelarnummer) – 2006/07
8§

ALLSVENSKA SERIEN 2006/07
a) Spelprogram (kalendarium)
b) Övrigt

a) Spelprogram (kalendarium)
Inga ändringar föreslagna.
b) Övrigt
Grovlottning för säsongen 2006/07:
- Elitserien – Göran
- Division I-II – Ronny
- Division III-IV – Kent
- Speciallottningar (vissa grupper i division I-II) – Samma konstellation som förra året (Bo Nyberg, Jonas Sandbom,
Rolf Svensson).

9§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2006/07
- Uppdateringar och ev. förändringsbehov

Förändringen med anmälningsavgifterna – faktureringsprincipen – står fast och tas in i nya versionen av TB.
I övrigt svarar Sven-Olof och Kent för framtagande av nya TB för säsongen 2006/07, varvid måste beaktas de
övergångsregleringar som behövs om seriepyramiden kommer att ändras.
10 §

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2006-04-22--23
- Rapport m.m.

Göran och Kent arbetar fram rapport, bl.a. innefattande sammanfattning från AK-seminariet 2006-04-01.
11 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Göran meddelar att till kvällens ”allsvenska bankett” är f.n. 111 personer anmälda.
(Anm. Slutligt redovisade blev 113 personer efter ”rabatt” 5 personer pga. restaurangens otillräckliga
personalresurser och åtföljande förseningar.)
12 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE
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Ett kortare avstämningsmöte planeras hållas i anslutning till AK-seminariet, om möjligt genast efter
distriktsledarkonferensen söndagen den 2 april, som beräknas sluta kl. 15.
13 §

AVSLUTNING

Göran tackar för mötet och deltagarna beger sig till förberedelserna för pågående Elitserierond på hotellet och SvenOlof gör sammaledes i bostaden i Östersund, med förhoppning att kvällens livesändning ska fungera.
----Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Göran Terninger

KOPIA till
SSF:s styrelseledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet)
SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (gm Sven-Olof)
Utskick i övrigt (gm kansliet):
Samtliga klubbar
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