
 
 Sveriges Schackförbund 

Allsvenska kommittén 
Sammanträde 2006:4 

Stockholm 2006-06-17 
 
 
 
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2006:4 
Datum Lördagen den 17 juni 2006 
Tid Kl. 10:00-20:00 (med avbrott för AU-möte) 
Plats Scandic Hotel Continental, Stockholm    
 
Närvarande Göran Terninger, ordförande 
 Ronny Andersson 
 Lars Karlsson (t.o.m. 7 §) 
 Kent Vänman 
 Sven-Olof Andersson, protokollförare 
 Erik Degerstedt, adjungerad 
  
Frånvarande -  
 
 
 
1 § INLEDNING 
 
Göran hälsar välkommen till dagens möte.  Erik hälsas särskilt välkommen som adjungerad och som senare i dag ska 
resa vidare till Halmstad och ungdomslägret. 
 
2 § DAGORDNING 
 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2006-03-17 och 04-22  
 
Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs. 
 
Redaktionell ändring görs i protokollet 2006-04-22 (datum i protokollshuvudet). 
Antecknas att stomme till minnesanteckningar från Allsvenska seminariet 2006-04-01 finns och slutförs av Sven-Olof 
och Kent och biläggs dagens protokoll. 
 
5 § ALLSVENSKA SERIEN 2005/06 
 - Ev. protester och övriga skrivelser 
  
Kent redovisar fråga om reseersättning i visst fall (domare) gällande dels bilersättning från fritidsställe eller ordinarie 
bostad, dels ersättning för parkeringsavgift.  
Besvaras med att ersättning räknas från ordinarie bostad. 
 
6 § EKONOMI 
 a) Slutlig avstämning 2005/06   
 b) Budget 2006/07 
 c) Domarersättningar 
 
a) Noteras att vårsäsongen 2005/06 differerar ca 100 tkr i förhållande till interimsfört belopp, 113 965 kr, som blivit för 
lågt tilltaget. Som vanligt är det slutspelen som är svårberäknade. 
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b) Budget anmälningsavgifter 2006/07 = 794 tkr. Några klubbar har inte betalat. Avstämning av budgetbeloppet ska 
göras med hänsyn till de förändringar i anmälningsavgifternas som gjorts sedan budgeten fastställdes av styrelsen. 
Motsvarande anpassning ska ske i uppföljningsdokumenten – eller i vart fall kommenteras särskilt. 
 
c) Diskuteras domararvoden, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter, halva basbeloppsregeln m.m. 
Domararvodesblanketten förses med upplysningstext och kryssruta för frivilligt avdrag för preliminär skatt eller ej.  
 
7 § VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2005 
 
Göran redovisar. 
 
Även kommande år bör vi ha samma inriktning på AK-avsnittet som hittills. Kommenteras dock avsaknaden av sidor 
med färg, vilket också medfört att diverse diagram (ekonomin i SSF bl.a.) måst uteslutas. 
 
8 § ALLSVENSKA SEMINARIET 2006-04-01 
 
De primära diskussionspunkterna enligt inbjudan var 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 
 
Fokus vid diskussionerna blev: 
- Seriepyramiden 
- Faktura/anmälningsavgifter 
- Damallsvenskan 
- ELO-tal 
- Antal division I-grupper 
- ”Rond 5-problematiken” 
- Domarkostnader 
- ”Flyttning” av matchdatum - speciallottningarna 
 
Minnesanteckningarna från seminariet biläggs dagens protokoll. 
   
9 § ALLSVENSKA SERIEN 2006/07  
 a) Lägesrapport gruppindelningar/vakanser 
 b) Spelprogram (kalendarium)   
 c) Övrigt 
 
a) Lägesrapport gruppindelningar/vakanser  
 
I dagsläget ca 285 anmälda lag, att jämföra med en fullt utbyggd seriepyramid som ska innehålla 378 lag. Merparten av 
vakanserna finns i division IV, nu ytterligare ca 20 lag utöver tidigare 20. Ambitionen är att fylla upp division III och 
att i förekommande fall slopa division IV-grupper, t.ex. division IV:1. F.n. fylls ca 18 division IV-grupper av systemets 
24 grupper. 
 
Kent och Ronny slutför gruppindelningar och spelprogram. 
 
b) Spelprogram (kalendarium)   
 
Fråga har uppkommit beträffande Elitserien om att byta Umeå som sammandragsort (rond 1-3) till Stockholm. 
Ronny anmäler att han redan från början av ekonomiska skäl var emot idén att ha ett sammandrag i Umeå. 
Sammandraget i Landskrona: Ronny håller i ansvaret/koordinationen för detta sammandrag. 
 
 Beslutas 
- att ändra sammandragsorten Umeå till Stockholm 
- att enligt under hand förda diskussioner bevilja SK Rockaden, Umeå, kompensation för de ändrade förutsättningarna 
med 25 000 tkr. 
Antecknas att Ronny anmäler avvikande mening mot den ekonomiska kompensationen.  
 
c) Övrigt 
 
Intet att anteckna. 
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10 § ALLSVENSKA SERIEN 2007/08  
 - Förändringar i seriesystemet m.m. 
 
a) Seriepyramiden 
 
Diskuteras 
- Omvandla dagens 18 division IV-grupper till division III 
- Division III = 16 grupper (i dag 8) 
- Division II = 8 grupper (i dag 6) 
- Division I = 4 st 10-lagsgrupper (i dag 3) 
- Superetta (8-lagsgrupp och i kombination med 8-lagsgrupper i division I)? 
Här diskuteras livligt om en ev. superetta skulle vara av traditionellt snitt som en serienivå mellan Elitserien och 
vanliga division I eller om superettan skulle vara inriktad på Elitserieklubbarnas andralag och med en plats i 
nästföljande Europacup som en särskild bonus till segraren. I sistnämnda alternativ skulle Superettan inte vara 
kvalificerande för plats i Elitserien utan de fyra division I-grupperna skulle fungera liksom hittillsvarande tre grupper 
som en språngbräda till Elitserien.  
- Elitserien 10-12-14-16 lag? 
 
Allsvenska pyramiden – 3 alternativ 
1 = Grundorganisation – Dagens modell 
2 = AK-förslag till AK-seminariet 2006-04-01 
3 = Modifierat AK-förslag (AK-möte 2006-06-17) 

Beräknade intäkter, tkr 
(anmälningsavgifter) 

Antal grupper Antal lag Antal 
spelare per 

lag 

Antal spelare    Anm. Division 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
Elit 1 1 1 12 12 12 8 8 8 96 96 96   180  

Superetta - - 1 - - 8 - - 8 - - 64   56  
I 3 2 4 30 20 32 8 8 8 240 160 256   224  
II 6 6 8 48 48 64 8 8 8 384 384 512   256  

III:1 1 1 1 8 8 8 6 6 6 48 48 48   8  
III:2-12 
(2-16) 

11 11 15 88 88 120 8 6 8 704 528 960   120  

IV:1-2 2 2 - 16 16 - 4 4 - 64 64 -   -  
IV:3-24 22 22 - 176 176 - 5 4 - 880 704 -   -  
Summa 46 45 30 378 368 244    2416 1984 1936   844  
 
Summa 1952 spelare, om genomgående 8-mannalag. Dock kan division III:1(-2) komma att innehålla färre spelare (5- 
eller 6-mannalag). Om 6-mannalag i grupp 1 = totalt antal spelare 1936. 
 
Ekonomisk kalkyl  
Elitserien 12 lag x 15 tkr = 180 tkr – sammandrag, varav det sista samtliga lag 
Superettan  8 lag x 7 tkr = 56 tkr – ett sammandrag 
Division I 32 lag x 7 tkr = 224 tkr – inget sammandrag 
Division II 64 lag x 4 tkr = 256 tkr 
Division III 128 lag x 1 tkr = 128 tkr 
 
Beslutas 
- att Ronny gör en kostnadskalkyl utifrån ovanstående förutsättningar 
- att Göran tar ett samtal med företrädare för berörda elitserieklubbar som har andralag rörande idéerna om en superetta 
- att vi tar ett principbeslut om en seriepyramid enligt ovanstående 
- att tekniska frågor – upp- och nedflyttningar och övergångsregler – tas inom ramen för tävlingsbestämmelserna 
2006/07. 
 
 
 
 
b) Damallsvenskan 
 
Göran redovisar.  
 
För Damallsvenskan är utgångspunkten minst sex lag för genomförande säsongen 2006/07. För framtiden vore det 
önskvärt att lägga fast ett minimiantal, t.ex. 10. 
Senaste anmälningstidpunkt förslagsvis 15 augusti. I höst spelas tävlingen i Malmö den 8-10 september 2006. 
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Beslutas 
- att sista anmälningsdatum ska vara den 15 augusti för årets damallsvenska den 8-10 september i Malmö (ansvarig 
arrangör Limhamns SK/Conny Holst) 
- att sex lag utgör minimum för att tävlingen ska hållas 
- att i fortsättningen ska gälla ett minimum av 10 lag innan tävlingen genomförs 
- att Emilia Horn hjälper till att saluföra damallsvenskan och biträder med att fånga upp deltagande lag 
- att vinnande lag i höstens tävling får representera Sverige i Europacupen 2007. 
 
11 § TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2006/07—2007/08 
 - Uppdateringar och förändringsbehov 
 
Förslag på uppdateringar, dels traditionella datumanpassningar, dels sakliga ändringar och anpassningar efter AK-
seminariet och ställningstaganden i kommittén, får utarbetas av Sven-Olof och Kent och presenteras kommittén och 
därefter SSF:s styrelse. På lämpligt sätt ska då också presenteras förslag på seriesystemets utseende 2007/08 och de 
övergångsregler som då krävs beträffande 2006/07 års seriespel. 
 
12 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2006-07-07 RESP. 2006-07-08--09  
 - TB, Rapport m.m. 
 
Diskuteras vilka frågor som måste informeras respektive beslutas om vid kommande styrelsesammanträde. 
 
Beslutas  
- att Kent gör en allmän rapport 
- att TB 2006/07 utarbetas av Kent och Sven-Olof 
- att till TB 2006/07 fogas förslag på seriepyramid 2007/08. 
  
13 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
a) Farmarklubbar  
 
Skrivelse från Thomas Franzén. 
 
Fråga har väckts om det är möjligt att bilda en Allians bland tre farmarklubbar och om berörda spelare förutom att 
delta med ett lag i Alliansen dessutom skulle ha rätt att spela i ordinarie klubblag (moderklubbar) i allsvenska 
seriesystemet.  
 
Ställningstagande 
AK bedömer att vi med dagens bestämmelser inte kan tillåta en spelare att ingå på mer än en spelarregistrering. En 
Allians får anses jämställd med en enskild klubb. För deltagande i allsvenska seriesystemet gäller därvid krav på en 
egen spelarregistrering. 
Däremot kan det vara möjligt att Alliansen har en egen spelarlista med spelare från berörda klubbar i kombination med 
separata spelarlistor – med andra namn – för respektive enskild klubb. 
 
I sammanhanget kan nämnas att ”Allians” tillåts även på det sättet att en enskild klubb på sin spelarregistrering tar med 
samtliga spelare för t.ex. tre klubbar i ett distrikt – men som inte deltar med egna lag i Allsvenskan – och spelar med 
dessa under bibehållet eget klubbnamn i serien.  
 
14 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Europacupen invigs i Wien lördagen den 7 oktober 2006 och pågår nio ronder. Kan vi tänka oss att förlägga ett möte 
där? Vi diskuterar möjligheterna och utgår preliminärt från ett möte någon av dagarna 6-9 oktober, beroende på 
resemöjligheter och pris, vilket måste undersökas.  
 
15 § AVSLUTNING 
 
Göran tackar för ett i vanlig ordning för ett kreativt och engagerat möte.  

 
- - - - - 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
Sven-Olof Andersson  Göran Terninger 
 
BILAGA 
Minnesanteckningar från AK-seminariet 2006-04-01 
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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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