Sveriges Schackförbund
Allsvenska kommittén
Sammanträde 2007:3
Stockholm 2007-07-12

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2007:3
Torsdagen den 12 juli 2007
Kl. 10:00-14:15
Stockholms Schackförbunds kansli, Hornsgatan 82, Stockholm

Närvarande Niklas Sidmar, ordförande
Sven-Olof Andersson, protokollförare
Stellan Brynell
Thomas Franzén
Björn Gambäck
Kent Vänman, adjungerad
Frånvarande Ingen

1§

INLEDNING

Niklas hälsar välkommen till dagens möte och ett särskilt välkommen till Stellan, Thomas och Björn som nyvalda
ledamöter i AK.
2§

DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.
Antecknas att Niklas kompletterat ”noterna” med några nya punkter.
3§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

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

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2007-04-22

Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs.
5§

ALLSVENSKA SERIEN 2006/07
- Ev. kvarstående frågor

Intet att anteckna.
6§

EKONOMI
a) Bokslut säsongen 2006/07
b) Budget/Utfall säsongen 2007/08

a) Bokslut säsongen 2006/07
Det ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2006 framgår nedan, vilket såvitt gäller AK inkluderar även vårsäsongen
2007 (interimsposter s:a 198 960 kr).
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Budget 2006
827 000
920 000
- 93 000

Intäkter
Kostnader
Saldo

Utfall
2006-06-26
731 853
155 482
+ 576 371

Utfall 2006

Budget 2007

767 653
845 768
- 78 115

857 000
795 000
+ 62 000

Utfall
2007-06-26
837 700
37 565
+ 800 135

Detaljredovisning på kontonivå finns i särskild Excel-fil och översikt samt noter till bokslutet framgår av den tryckta
Verksamhetsberättelsen. Se även protokollet vid förra AK-sammanträdet, 6 § a).
b) Budget säsongen 2007/08
Se tabellen ovan.
Niklas redovisar en sammanställning på kontonivå med med beräknad prognos för 2007.
Diskuteras enskilda poster, såsom:
- Anmälningsavgifter och beräknade vakanser (division III); Niklas har gjort en med 46 tkr reducerad
intäktsprognos till summa 811 tkr (utfall hittills dock mera positivt – se tabellen ovan)
- Budget för förseningsavgifter, WO-avgifter, protestavgifter, övriga intäkter
- Livesändning
- Domararvoden
- Damallsvenska i höst?
c) Budget säsongen 2008/09
Noteras vissa frågor för närmare övervägande i samband med budgetarbetet senare i höst:
- Bibehållen seriepyramid även säsongen 2008/09?
- Damallsvenska?
- Bidrag för deltagande i Europacupen – Herrar resp. damer?
- Anmälningsavgifter?
- Resebidrag?
- Arrangörsbidrag?
- Domararvoden?
- Övriga arvoden?
7§

DAMALLSVENSKAN OCH EUROPACUPEN

Damallsvenskan
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 gjordes tidigare även för 2007, att tillräckligt underlag inte finns för en damallsvenska.
SSF-styrelsen hade vid senaste sammanträdet den 8 juli uppe frågan om damallsvenska eller ej och en preliminär
bedömning är att vi bör ha en damallsvenska.
Diskussion sker om
- för- och nackdelar med en damallsvenska
- särskilt dambord eller ej i den vanliga serien
- öppnare regler för en damallsvenska, t.ex. ”allianser” såsom distriktslag etc.
Beslutas
- att Björn får ta fram förslag på regler för en damallsvenska; tidigare regler bör kunna vara en utgångspunkt för
översynen
- att anmälningsavgifter bör ligga på nivån 1 000 kr per lag
- att resebidrag i förekommande fall utgår enligt gängse normer, ev. utan karensavdrag (100 mil).
Europacupen (damer) – Björn Gambäck, Kristallens SK, deltar ej i diskussion och beslut
Kristallens SK har ånyo kommit med en begäran om bidrag till årets Europacup för damlag. Yrkande = 30 000 kr.
Vi hade motsvarande fråga uppe till prövning vid förra AK-sammanträdet och ansåg då att vi enligt
tävlingsbestämmelserna – fastställda av SSF-styrelsen – inte kunde bevilja bidrag eftersom någon damallsvenska inte
genomförts under 2006.
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En förnyad prövning görs nu som ”dispensärende”, bl.a. mot bakgrund av det gränsfall som förelåg huruvida en
damallsvenska faktiskt kunde komma till stånd.
Diskussion sker om dispens eller ej samt om bidragsnivån, där vi i princip är ense om ett skäligt bidrag men inte
beloppsnivån.
Beslutas
- att vi tar upp ansökan till prövning och medger visst bidrag
- att bidrag medges med 5 000 kr samt anmälningsavgiften (2 000 kr).

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
Antecknas att det vid kongressen den 7 juli blev omröstning om motionen från Malmö AS rörande Superettan.
Beslutades med rösterna 19-18 att genomföra Superettan och sedermera utvärdera den nya seriepyramiden.
Diskuteras
- Kvalspelet mellan 9-10 i Elitserien och 3-4 i Superettan
- Antal lag som ska flyttas ned från Elitserien
- M.m.
Beslutas
- att inte genomföra kvalspel säsongen 2007/08
- att två lag, 11-12, i Elitserien flyttas ner till Superettan och de två främsta i Superettan flyttas upp till Elitserien.

b) Serie- och gruppindelning/lottning
Niklas presenterade vid förra sammanträdet ett förslag på ”adjungerade gruppens” uppdrag.
Gruppen består av Jonas Sandbom, Bo Nyberg och Rolf Svensson.
Gruppens arbetsuppgifter presenterades i förra AK-protokollet, 8 § b).
Antecknas vakansläget beträffande division III, för närvarande 13 vakanser + två hela grupper, dvs. 29 lag. Ytterligare
kan tillkomma.
Diskuteras
- Huruvida det hade kunnat vara en fördel med genomgående sexmannalag i division III
- Utskick eller ej av ”preliminär” lottning – förvillande för klubbarna?
- Fakturering utan att preliminär lottning sänds ut?
- Tävlingsbestämmelserna – AK-beslut vid aprilmöte?
- Vissa tidpunkter
o 15 april – Intresseanmälan för arrangemang av sammandrag
o 1 maj – Offentliggörande (webbplats och/eller e-post) av preliminär serieindelning, lottning av
Elitserien och Superettan med sammandragsorter
o 1 maj – Utskick av tävlingsbestämmelser
o 1 maj – Utskick av faktura på anmälningsavgift
o 1 augusti – Utskick av definitiv serieindelning
Vi går igenom ett uppdaterat utkast till gruppindelning i division I och II för säsongen 2007/08 med kommentarer.
Beslutas
- att fastställa förslaget om vissa tidpunkter enligt ovan att tas in i tävlingsbestämmelserna (TB)
- att övriga ändringsförslag får gås igenom i samband med TB-översynen.
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c) Spelprogram (kalendarium) och sammandrag
Antecknas att förslaget till spelprogram nu ser ut så här:
2007/08 års serie

Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8
Rond 9
Rond 10
Rond 11
Kvalspel

Elitserien
2007-10-19
2007-10-20
2007-10-21
2007-11-17
2007-11-18
2008-01-12
2008-02-02
2008-02-23
2008-03-07
2008-03-08
2008-03-09
2008-xx-xx

Superettan
2007-10-20
2007-11-17
2007-12-08
2008-01-12
2008-02-02
2008-02-23
2008-03-07
2008-03-08
2008-03-09

Division I-III
2007-10-28
2007-11-18
2007-12-09
2008-01-13
2008-02-03
2008-02-24
2008-03-16

2008-xx-xx Utgår

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 Göteborg (SS Manhem) respektive Åstorp (Åstorps SK)
- den 7-9 mars 2008 i Uppsala (Upsala ASS).
Även säsongen 2007/08 spelas minisammandrag rond 4-5 (2005/06 = rond 6-7) - den 17-18 november 2007 i
Stockholm (SK Rockaden, Stockholm) men begränsat till de sex nordligaste lagen. För lagen i södra Sverige spelas
dubbelmatcher i Skara respektive Göteborg.
Superettan spelar ronderna 7-9 den 7-9 mars 2008 i Uppsala (Upsala ASS).
Kvalspel utgår.
Björn föreslås ansvara för samordningsfrågor beträffande sammandragen i Elitserien och Superettan.
Beslutas
- att fastställa förslaget till spelprogram som redovisas ovan
- att arrangörer för sammandragsorterna fastställs enligt ovan
- att Björn tilldelas samordningsansvar för sammandragen
- att lägga in spelprogrammet m.m. i kommande TB.

d) Livesändning och övrig Internetrapportering
Diskuteras
- Hur viktigt är det med livesändning – i första hand vid slutsammandrag?
- Angeläget att resultatrapportering sker snabbt på Internet
- Kompetensfrågor för teknikhanteringen
- Noteras från förra protokollet att för elitseriepartier på nätet svarar Håkan Winfridsson, TK
- M.m.
Beslutas
- att Thomas tilldelas samordningsansvar för livesändning på Internet och hithörande frågor
- att Björn tilldelas samordningsansvar för resultatrapportering på Internet (i samråd med vdbe arrangör)
- att Håkan Winfridsson enligt tidigare överenskommelse svarar för elitseriepartier på nätet.
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e) Resebidragsansökan
Antecknas att SK Rockaden, Umeå, inkommit med ansökan om särskilt resebidrag med 15 000 kr till följd av
konsekvenser av lottningen i Superettan. Till ansökan har fogats sammanställning av beräknade totalkostnader.
Diskuteras skäligheten allmänt samt gås igenom skilda kostnadsposter.
Beslutas
- att medge SK Rockaden, Umeå, extra resebidrag med 10 000 kr för 2007/08 års seriespel i Superettan.

9§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2007/08
a) Lägesrapport beträffande förändringar
b) Hanterings-/beslutsordning

a) Ev. förändringsbehov
Gås igenom, sida för sida, det uppdaterade utkast till TB som sänts ut i förväg.
Diskussion sker om bl.a. följande (ställningstaganden framgår av uppdaterat utkast till TB, som biläggs):
- Punkt 3 a) – Bidrag - Antalet domare per match (Elitserien och Superettan)
- Punkt 3 b) – Resebidrag - Resa till Åland (jfr Gotland och 50-milsregeln enkel resa)
- Punkt 6 – Övriga avgifter – Enhetlig nivå
- Punkt 8 – Utländsk medborgare – Bl.a. skrivelse från Schack 64, Haparanda, och samverkan med Torneå
- Punkt 10 – Spelprogram m.m. och sammandragsorter
- Punkt 13 – Arrangör – Tidigare-/senareläggning av starttider
- Punkt 14 – Laguppställning m.m.
o Felplacering av spelare
o Tidpunkt för att lämna laguppställning innan matchstart
o Spelare som inte infinner sig i tid efter utsatt tid för matchstart
o ”Kollisionstabellen” med helg-/rondnummer
- Punkt 16 – Spelregler m.m. – Tidstillägg per drag? (Elitserien och Superettan)
- Punkt 23 – ELO-registrering – Superettan?
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. Denna ordning gäller även i år.
Vi får överväga frågan ytterligare om hanterings-/beslutsordning inom AK och mellan AK och övriga berörda
kommittéer och styrelsen/AU. Vidare ska beaktas pågående arbete inom SSF-styrelsen med att ta fram en besluts- och
delegeringsordning. Förslag föreligger som ännu inte behandlats av styrelsen. Såvitt gäller AK innefattar förslaget att
tävlingsbestämmelserna skulle beslutas av AK. Vi ifrågasätter dock om viktiga principfrågor som exempelvis
seriepyramidens utseende skulle beslutas av AK själv. Från tid till annan har vid kongresserna hävdats att distrikt och
klubbar haft för litet inflytande över allsvenskan, bortsett då från seminarierna som utgjort ett diskussionsforum till
ledning för olika ställningstaganden.
10 §

ALLSVENSKA KOMMITTÉN
- Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning

Niklas presenterade vid förra sammanträdet som diskussionsunderlag ett förslag på gruppering av arbetsuppgifter för
en tänkbar arbetsfördelning inom en utbyggd AK.
En preliminär arbetsfördelning görs nu enligt följande:
- Serieindelning, lottning, vakanser (Niklas + adjungerade gruppen)
- Elitserien, Superettan, sammandrag (Björn)
- Livesändning och rapporter (Thomas)
- Protester och skrivelser (Kent och övriga i AK; initialt snabbt e-postförfarande)
- Ekonomi, budgetuppföljning (Niklas, Sven-Olof)
- Tävlingsbestämmelser (Sven-Olof)
- Resebidrag (Niklas, Stellan, Thomas)
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11 §

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2007-07-06 samt 2007-07-07--08
- Rapport m.m.

Vid styrelsemötet 2007-07-08 presenterades Niklas rapport från AK. Sven-Olof kompletterade med översiktlig
genomgång av arbetsutkastet till uppdaterade tävlingsbestämmelser (TB).
Särskilda frågor uppstod kring Superettan (jfr kongressen), kvalspel, utländska spelare, Europacupen (herrar och
damer; även bidragsfrågor), anmälningsavgifter m.m.
Sven-Olof tog upp Handlingsplan 2012 och vad den innehåller (eller saknar) rörande Allsvenskan.
Här borde vi kunna ha med 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

Intet att anteckna.
13 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Niklas presenterar ett förslag till schema för AK-sammanträden enligt följande.
-

-

-

Sommarmöte - Under SM-vecka 2
o Planering av säsongen
o Ekonomi och budgetuppföljning
o Serieindelning och sammandrag
o Arbetsfördelning AK
Vintermöte – Mitten av december
o Diskussion om tävlingsbestämmelser för nästföljande säsong
o Budget för kommande år/säsong (2008/09)
Vårmöte – Början av april
o Slutlig förslag till tävlingsbestämmelser för nästföljande säsong (2008/09)
o Första utkast till serieindelning och diskussion om sammandragsorter för kommande säsong

Diskuteras om inte budgetfrågor bör tas tidigare, eftersom SSF-styrelsen har sitt budgetsammanträde under november
och då tar ställning till kommittéernas m.fl. äskanden – koppling verksamhetsplan/-inriktning och budget.
Beslutas
- att godkänna huvuddragen enligt Niklas förslag
- att som utgångspunkt gäller nästa AK-sammanträde i oktober (i stället för december)
- att ett möte eventuellt vid behov kan läggas in även i början av januari i samband med Riltonturneringen, då av
tradition en hel del SSF-möten brukar hållas och samordningsvinster kan uppnås.

14 §

AVSLUTNING

Niklas tackar för mötet och vi hastar alla (nästan) iväg till Eriksdalshallen för spel i diverse SM-grupper, funktionärsskap etc.
----Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Niklas Sidmar

BILAGA
Uppdaterat förslag till tävlingsbestämmelser 2007/08
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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