
 Sveriges Schackförbund 
Allsvenska kommittén 

Sammanträde 2007:2 
Stockholm 2007-04-22 

 
 
 
Nr 2007:2 
Datum Söndagen den 22 april 2007 
Tid Kl. 14:00-17:00 
Plats Hotell Scandic Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping 
 
Närvarande Niklas Sidmar, ordförande 
 Sven-Olof Andersson, protokollförare  
 Kent Vänman, adjungerad 
   
Frånvarande Ronny Andersson (avgått som ledamot i AK)  
 
 
 
1 § INLEDNING 
 
Niklas hälsar välkommen till dagens möte, som hålls i anslutning till SSF:s styrelsesammanträde. 
 
2 § DAGORDNING 
 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare och Niklas till justeringsman. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2007-02-04  
 
Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs. 
 
5 § ALLSVENSKA SERIEN 2006/07 
 a) Avstämning generellt resp. sammandragen 
 b) Ev. protester och övriga skrivelser 
 c) Övrigt 
 
a) Avstämning generellt resp. sammandragen 
 
Kent redovisar. 
 
Allsvenska serien löper numera på rätt bra. Inrapporteringarna fungerar bra.  
Vid Elitserieslutspelet i Västerås blev det tyvärr ingen livesändning i brist på någon teknikkunnig person. 
Bra pris erhölls på Scandic Västerås, 400 kr/enkel, 500 kr/dubbel. 
Vissa erfarenheter har vunnits vad gäller kontakterna med lokal arrangör och frågor om kvalitetssäkring. 
  
Rapporteringsfunktionen vid kansliet har ändrats och kostnaderna har reducerats.  
Nu bemanning med två personer mot tidigare fyra för denna funktion.  
 
b) Ev. protester och övriga skrivelser 
 
Kent informerar om följande ärenden, där diskussion och ställningstaganden i vissa fall skett under hand. 
 
- Nr 7007 – Burgsvik III – Järfälla SS II, grupp IV:4, rond 4 (Skrivelse från Järfälla SS) 
I och för sig föreligger fel i laguppställning i matchen Burgsvik II – Södra SASS II men det påverkar inte resultatet i 
den match som nu ifrågasatts. Inte heller föreligger någon protest beträffande matchen mot Södra SASS II. 
- Nr 7008 – Rödeby SK 
Frågan om dispens från avstängning en match för individuell walk over. Oavsett skälen för att ha uteblivit från spel, 
inklusive miss av lagledare eller annat, finns inte f.n. någon dispensmöjlighet. Så har tillämpningen varit även i tidigare 
ärenden. 
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- Nr 7009 – SK Rockaden VII, Stockholm – Järfälla SS II (AK-initiativ) 
På matchprotokoll finns notering om att en spelare lämnat partiet utan att ge upp och med mer än 2 timmars 
återstående betänketid. Det sportsliga uppträdandet kan ifrågasättas. Vidare gäller att båda spelarna ska underteckna 
partiprotokoll. Någon formlig protest föreligger inte. AK låter sig denna gång nöja med detta uttalande. 
 
- SK Rockaden I, Stockholm – Sollentuna SK, Elitserien, rond 8 (Protest av Sollentuna SK) 
I ärendet, gällande tidsnödsduell vid bord 1 och ”slocknad” klocka, har berörda klubbar samt domaren yttrat sig. AK 
gör samma bedömning som domaren och ändrar inte parti-/matchresultatet. 
 
- SK Rockaden II, Stockholm – Kristallens SK, grupp I:Norra, rond 9 (Protest av Kristallens SK)   
Att lagens spelstyrka kan förändras från match till match ligger i sakens natur med det system som råder, t.ex. att 
förstalaget kan bli helt ordinarie vid sammandragen vilket får effekter för lag 2,3 osv. Några felaktigheter i 
laguppställningar har inte heller påtalats varför protesten bör avslås. 
 
- Varberg – Huskvarna ASK, grupp III:9, rond 4 (Skrivelse från Huskvarna ASK) 
Bestämmelserna för åberopande av force majeure har i detta fall inte följts. Med hänsyn dock till och övriga åberopade 
omständigheter kan beslutas att ändå efterskänka wo-avgiften.  
 
Beslutas 
- att bekräfta de ställningstaganden som gjorts under hand och i enlighet med vad som redovisas ovan i varje enskilt 
ärende. 
  
 
6 § EKONOMI 
 a) Bokslut säsongen 2006/07 
 b) Budget säsongen 2007/08 
 
a) Bokslut säsongen 2006/07 
 
Sven-Olof redovisar ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2006, vilket såvitt gäller AK inkluderar även vårsäsongen 
2007 (interimsposter s:a 198 960 kr). 
 

 Budget 2006 Utfall 2006 Budget 2007 
Intäkter 827 000 767 653 857 000 
Kostnader 920 000 845 768 795 000 
Saldo - 93 000 - 78 115 + 62 000 
 
Som noter till bokslutet föreligger följande koncept: 
 
Budgeten för 2006/07 hålls, trots de kostnadskrävande sammandragningar som AK åtagit sig och som interimsförs 
som belöpande på 2006.  
Resebidrag, som utgått efter normer som gällt fr.o.m. 1995, justerades uppåt inför säsongen 2003/04. Svårigheter 
föreligger att i förväg göra en tillförlitlig budget långt innan gruppsammansättningarna är klara för kommande säsong. 
Budget/utfall 1999 = 390/438 tkr; 2000 = 420/526 tkr; 2001 = 460/356 tkr; 2002 = 490/421 tkr, 2003 = 450/426 tkr, 
2004 = 440/404 tkr, 2005 = 430/367, 2006 = 420/369 tkr. Budget 2007/08 = 430 tkr. De särskilda sammandragen 
planeras för ett minimerat resande under löpande säsong. Slutspelskostnader m.m. för vårsäsongen 2007 beaktas som 
interimsskulder. Under 2004 och 2005 har AK satsat på att genomföra en särskild Damallsvenska, vilket budgeterats 
även för 2006 men som inte genomfördes på grund av för få lag (ej minst 6).  
 
Allsvenskan budgeterades för 2006 efter viss förändring i seriesystemet och med justerade anmälningsavgifter fr.o.m. 2006/07 i 
de fem olika divisionerna sålunda: 15 000 – 7 000 – 4 000 – 1 000 – 500 (tidigare fr.o.m. 2003/04 = 10-7-4-2-1; 
2002/03 = 8-6-4-2-1 tkr och 2001/02 = 5-4-3-2-1 tkr. En grundprincip är att Allsvenskan ska vara ekonomiskt självbärande.  
För säsongen 2007/08 har beslutats ytterligare förändring i seriesystemet, bl.a. slopande av division IV, och inrättande av en ny 
Superetta (10 lag). För 2007 budgeteras anmälningsavgifter i Elitserien t.o.m. division III enligt skalan 15-8-6-4-1 tkr. 
 
 
 
 
b) Budget säsongen 2007/08 
 
Se ovan. 
 
Anmälningsavgifterna för 2007/08 tas upp till diskussion såvitt gäller division II. I övergångsreglerna för 2007/08 
anges i TB (sid. 23) skalan 15-8-6-3-1 tkr för de olika serierna, alltså 3 tkr för division II. Vid budgetberäkningen inför 
styrelsemötet i januari utgicks vid intäktsbudgeten från en avgift av 4 tkr i division II. 
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Antecknas vidare att kansliet (Kent) inom kort avser fakturera klubbarna för anmälningsavgifterna med 
betalningsdatum senast den 24 maj 2007. 
 
För formellt beslut om ”rätt” avgift bör frågan hänskjutas till SSF:s arbetsutskott. 
 
Beslutas 
- att hänskjuta frågan om storleken av anmälningsavgiften 2007/08 i division II till AU. 
(Antecknas att avgiften sedermera av AU fastställts till 4 tkr) 
 
 
7 § DAMALLSVENSKAN OCH EUROPACUPEN 
 
Under 2004 och 2005 har AK satsat på att genomföra en särskild Damallsvenska, vilket budgeterats även för 2006 men 
som inte genomfördes på grund av för få lag (ej minst 6).  
Motsvarande bedömning görs för 2007, att tillräckligt underlag inte finns för en damallsvenska. 
 
Såvitt gäller från Kristallens SK inkommen begäran om bidrag till årets Europacup för damlag har bedömts att den inte 
kan föranleda någon AK:s åtgärd  - jfr punkt 19 i TB (fastställda av SSF:s styrelse). Frågan om ev. dispens för bidrag 
behandlas i annan ordning. 
 
Beslutas 
- att frågan om ev. bidrag till Europacupen för damlag inte avgörs av AK. Behandlas av SSF (styrelsen eller TK).    
  
 
8 § ALLSVENSKA SERIEN 2007/08 
 a) Seriepyramiden 
 b) Serie- och gruppindelning/lottning 
 c) Spelprogram (kalendarium) och sammandrag 
 d) Livesändning och övrig Internetrapportering 
 e) Övrigt 
 
a) Seriepyramiden 
 
Den nya seriepyramiden m.m. har fastställts av SSF:s styrelse 2006-07-07—09. Detaljutformning har fastställts av AK 
2006-07-10 och sedermera AU 2006-10-07. 
 
Antecknas att motion inkommit från Malmö AS om att slopa Superettan och återgå till tre division I-grupper. Vi 
diskuterar detta och anser att det är otänkbart att nu i efterhand rubba förutsättningarna för det seriespel som nyss 
avslutats. Ska någon ändring ske måste det bli först tidigast säsongen 2008/09. 
  
Vi noterar vidare att Niklas 2007-03-29 tillfrågat ”Superettanklubbarna” om de har för avsikt att delta i den nya 
”divisionen”. Såvitt nu är känt är det bara ett lag, Luleå SS, som inte ämnar nyttja platsen. 
 
Beslutas 
- att för AK:s del avstyrka bifall till motionen från Malmö AS. 
    
 
b) Serie- och gruppindelning/lottning 
 
Niklas presenterar inledningsvis förslag på ”adjungerade gruppens” uppdrag. 
 
Gruppen föreslås bestå av Jonas Sandbom och Bo Nyberg, som kan ta med ytterligare personer i arbetet. 
 
 
Gruppens uppgifter : 

- Lämna förslag till spelprogram för division I Norra. Eventuellt även division I Östra. 
- Gruppindelning och spelprogram för division II:1-2. 
- Division III – Grupper som berör främst Stockholms SF. 

 
Förankring: 

- Berörda klubbar i division I och II ska informeras om att gruppens arbete fortsätter som vanligt och om hur 
det kommer att bedrivas. De har möjlighet att komma in med önskemål och synpunkter senast den 5 maj. 

- Gruppen tar de kontakter med klubbarna som behövs för att stämma av olika lösningar som kan bli aktuella. 
Detta innebär dock inte att det sker någon generell förankring, där klubbarna ska ”godkänna” gruppens 
förslag. 
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- Klubbarna ska som vanligt inbjudas att vara med på gruppens avslutande möte, då programmen i princip är 
klara men det återstår att lotta in likvärdiga klubbar på sina respektive startnummer. 

 
Tidplan: 

- Arbetet inleds snarast efter uppdragets erhållande. 
- Gruppens förslag lämnas till AK senast den 20 maj 2007. 
 

Härefter presenterar Niklas utkast till gruppindelning i samtliga divisioner säsongen 2007/08. 
Vi går igenom detta och gör vissa anpassningar. Ny förteckning bör tas fram och bör också sändas ut tillsammans med 
faktura på anmälningsavgifter. 
 
Beslutas 
- att fastställa förslaget på ”adjungerad grupp” och dess uppdrag m.m. 
- att fastställa tidplanen för uppdraget till den 31 maj i stället för den 20 maj 
- att fastställa uppdaterad gruppindelning 
- att Niklas gör ny förteckning, som sänds ut till klubbarna tillsammans med faktura på anmälningsavgifter. 
 
 
c) Spelprogram (kalendarium) och sammandrag 
 
Antecknas att förslaget till spelprogram nu ser ut så här: 
 
2007/08 års serie  
     
 Elitserien  Superettan Division I-III                             
Rond 1 2007-10-19  2007-10-20 2007-10-28     
Rond 2 2007-10-20  2007-11-17 2007-11-18    
Rond 3 2007-10-21  2007-12-08 2007-12-09   
Rond 4 2007-11-17 2008-01-12 2008-01-13   
Rond 5 2007-11-18 2008-02-02 2008-02-03    
Rond 6 2008-01-12 2008-02-23 2008-02-24    
Rond 7 2008-02-02        2008-03-07 2008-03-16   
Rond 8 2008-02-23 2008-03-08   
Rond 9 2008-03-07 2008-03-09   
Rond 10 2008-03-08  
Rond 11 2008-03-09 
Kvalspel 2008-xx-xx 2008-xx-xx  
 
Elitserien och Superettan spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen. 
 
Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på två respektive en spelplats   
- den 19-21 oktober 2007 i X respektive Y    
- den 7-9 mars 2008 i Z. 
Även säsongen 2007/08 spelas minisammandrag rond 4-5 (2005/06 = rond 6-7) och på  tre spelplatser enligt följande 
- den 17-18 november 2007 i X – X - X. 
 
Superettan spelar ronderna 7-9 den 7-9 mars 2008 i Stockholm. 
 
Kvalspel om två platser i Elitserien 2008/09 spelas som enkelmatch mellan lag 9-10 i Elitserien och lag 3-4 i 
Superettan. Lag 9 möter lag 4 och lag 10 möter lag 3. Superettanlag har hemmamatch.  
 
 
Beslutas 
- att fastställa förslaget till spelprogram som redovisas ovan  
- att arrangörer för sammandragsorterna ska tillfrågas (Niklas och Kent) 
- att lägga in spelprogrammet m.m. i kommande TB, som formellt bör fastställas av styrelsen i juli. 
 
 
d) Livesändning och övrigt Internetrapportering 
 
Diskuteras 
- IK:s roll med kompetensutveckling inom livesändning. 
- Elitseriepartier på nätet = Håkan Winfridssson 
- Med mera 
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9 § TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2007/08 
 a) Ev. förändringsbehov 
 b) Hanterings-/beslutsordning 
 
a) Ev. förändringsbehov 
 
Inventeras eventuellt behov av översyn av enskilda punkter, t.ex.:  

- Förhandlingar om hotell och lokaler 
- Administrativa avgifter m.m. 
- ”Utländska” lag/spelare (TB, punkt 8) 
- Genomförande av match 

o Flyttning av tidpunkt för matchstart 
o Laguppställning; Flyttning av spelare upp/ner högst två steg och sanktionen (för lågt placerad spelare 

osv.) 
o Spelarregistrering, ratingordning, omdisponering/100-regeln, reservsituation 

- Konsekvenser av förändringar i seriepyramiden etc. 
- Synkronisering med SSF:s tävlingsbestämmelser? 

 
b) Hanterings-/beslutsordning 
 
Nuvarande ordning innebär i princip att AK:s förslag ska fastställas av SSF:s styrelse, vilket som regel sker i juli 
månad. Därefter tas vid behov kompletterande beslut i AU. 
 
Vi får överväga frågan ytterligare om hanterings-/beslutsordning inom AK och mellan AK och övriga berörda 
kommittéer och styrelsen/AU.  
 
 
10 § ALLSVENSKA KOMMITTÉN 
 - Arbetsuppgifter, bemanning, arbetsfördelning 
 
Niklas presenterar som diskussionsunderlag ett förslag på gruppering av arbetsuppgifter för en tänkbar 
arbetsfördelning inom en utbyggd AK. 
 
- Lottning, serieindelning, vakanser 
- Elitserien, superettan, sammandrag, livesändning och rapporter 
- Protester och skrivelser 
- Ekonomi, budgetuppföljning 
- Tävlingsbestämmelser 
- Resebidrag 
 
Diskuteras vidare behovet av förstärkning av AK och tidsmässiga aspekter på detta. 
 
 
 
 
 
11 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2007-04-21—22 samt juli 2007  
 - Rapport m.m. 
  
Vid styrelsemötet nyligen presenterades Niklas rapport från AK. Sven-Olof kompletterade med dagordningen inför 
dagens AK-möte. 
 
Inför julisammanträdet slutförs förslag till TB så långt möjligt. 
Angeläget att ta upp vore även Handlingsplan 2012 och vad den innehåller (eller saknar) om framtidsfrågor, 
förändringsidéer, ekonomi och Allsvenskan som svenskt schacks ryggrad och pulsåder – och sambandet med lagspelet 
Schack4an, läns-/distriktsserier och vidare in i allsvenskt lagspel. 
 
 
12 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Tas upp frågan om digitalur och kostnaden för inköp alternativt hyra – och möjligheten till detta. 
 
 
13 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Bestäms inte för dagen. 
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14 § AVSLUTNING 
 
Niklas tackar för ett väl genomfört möte. 
 
- - - - - 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Niklas Sidmar 
 
 
 
KOPIA till 
 
SSF:s styrelseledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet) 
SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (Kent) 
Utskick i övrigt enligt överenskommelser (gm kansliet): 
 
 
- - - - - 
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