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 Sveriges Schackförbund 
Allsvenska kommittén 

Sammanträde 2007:4 
Stockholm 2007-11-30—12-01 

 
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2007:4 
Datum Fredag-lördag den 30 november-1 december 2007 
Tid Dag 1: Kl. 21:00-23:30 
 Dag 2: Kl. 08:30-11:20  
Plats Quality Hotel Prince Philip, Stockholm  
 
Närvarande Niklas Sidmar, ordförande 
 Sven-Olof Andersson, sekreterare  
 Stellan Brynell 
 Thomas Franzén 
 Björn Gambäck  
 Kent Vänman, adjungerad 
   
Frånvarande Ingen  
 
 
1 § INLEDNING 
 
Niklas hälsar välkommen till mötet.  
 
2 § DAGORDNING 
 
Som övriga frågor anmäls: 
 
Sven-Olof: 
a) Tävlingsjuryn 
b) Besluts- och delegeringsordningen - SSF-styrelsen 2007:5, 12 § 
c) Arvocen & ersättningar – Remiss? - SSF-styrelsen 2007:5, 10 § 
d) Europacupen 2009 – SSF-styrelsen 2007:5, 13 § b) 
e) ”Vad händer om spelare dör under Allsvenskan?” – SSF-styrelsen 2007:7, dagordningen punkt 20 a) 
 
Kent: 
- E-post och övrig administrativ hantering hos kansliet - Rationaliseringsbehov 
 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag, inklusive övriga frågor. 
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare och Niklas till justeringsman. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2007-07-12  
 
Björn har upptäckt fel datumangivelse på protokollet. Ska i förekommande fall korrigeras på originalhandlingen 
Vidare har under 8 § e) angetts Elitserien. Ska vara Superettan. Korrigeras. 
 
Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs med ovannämnda korrigeringar. 
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5 § ALLSVENSKA SERIEN 2007/08 
 a) Rapportering Elitserien (sammandrag etc.) 
 b) Rapportering Superettan 
 c) Rapportering övriga serier  
 d) Gruppindelningar/lagstorlek m.m.  
 e) Livesändning och övrig Internetrapportering 
 f) Protester och andra frågor 
 g) Utvärdering efter seriens slut, ev. enkät etc. 
 
a) Rapportering Elitserien (sammandrag etc.) 
Björn inleder. Stellan rapporterar att det fungerat bra i Åstorp, även livesändningen. Låg hotellkostnad men dyr lokal. 
Göteborg – dyrt med hotellet men ingen lokalkostnad. SS Manhem arrangör. OK med arrangemanget, frånsett 
publikvänligheten. 
”Minisammandragen” (Stockholm + dubbelmatcher i Skara och Göteborg) - Inget speciellt att rapportera. 
Slutsammandrag (Uppsala) - Björn meddelar att kontinuerlig kontakt upprätthålls med Bo Nyberg i Uppsala. 
 
Diskuteras 

- Hotellavtalet (Scandic) 
- Sven-Olof tipsar – utifrån egen erfarenhet - om möjligheten att få samma villkor som RF-avtalet 

(Riksidrottsförbundet) vid direktkontakt med hotell tillhörande Quality, Clarion, Choice. 
- Bankett – I princip inte längre AK men OK om lokala innovationer, t.ex. försöka få kommunal 

representationsmedverkan. 
 
b) Rapportering Superettan 
Kent rapporterar problem med insändandet av partiprotokoll – även läsbarheten i många fall. T.ex. har klubb/klubbar 
inte förstått att Superettan är ELO-registrerad och att man därmed måste samla in partiprotokoll.  
Kent åtar sig att påminna klubbarna om vikten av disciplin med partiprotokollen, eftersom dessa ska sändas in till 
FIDE för ELO-registrerade tävlingar. 
 
Superettan ”förryckt” – ej fullständiga ronder, geografiska avvägningar har fått avgöra lottningen. Problem med 
laguttagningar för andralag osv. (bestämmelserna om rond med samma rondnummer). 
 
Diskuteras 

- Möjligheterna av dispens i serier med speciallottning av AK och där lägre lag spelar före högre lag och där 
svårigheter föreligger med reserver till det högre laget 

- Alternativ med maximerat antal matcher per spelare i stället för koppling till rondnummer? 
- Översyn av tävlingsbestämmelserna (TB) i denna del till nästa säsong i stället för dispensförfarande? 

 
Beslutas 
- att till säsongen 2008/09 överväga klarläggande i TB huruvida enskild spelare, i de fall en klubbs andra-/tredjelag etc. 
spelat en rond före motsvarande rond i högre serie, ska kunna delta i klubbens förstalag om övriga förutsättningar är 
uppfyllda (omplaceringsregel eller reservsituation), trots att rondnummer är lika. 
 
c) Rapportering övriga serier 
Kent rapporterar - Intet särskilt att lyfta fram. Dock ett antal vakanser - I division II 2 (av 64 lag), i division III 38 (av 
128 lag).  
I division III:10 blev det slutligen endast två lag (Värnamo och Ljungby). 
I en grupp har ett lag dragit sig ur efter seriestarten. 
Antal spelare i årets deltagande lag beräknas till 1 648. 
 
Diskuteras 

- Minskningen av antalet lag – tänkbara orsaker, ekonomi? tillgången på spelare?  
- Distriktsserier – Har de utökats eller ej? 
- Vad kan AK göra – eller föreslå? 

 
d) Gruppindelningar/lagstorlek m.m.  
 
Diskuteras 

- Traditionen med grundtanken om 8-lagsgrupper och 8-mannalag 
- Inkommen skrivelse med förslag om alltid 4-5-mannalag i division III  
- Konsekvenser med att ändra division III till 4-5-mannalag? 
- Allsvenskans status i svenskt schack 
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e) Livesändning och övrig Internetrapportering 
Thomas redovisar från sammandraget i Åstorp och Göteborg. Stockholm hade ingen rapportering. 
Det vore bra om löpande resultatrapportering alltid kunde finnas. 
Vid sammandraget i Uppsala kommer livesändning/rapportering att skötas genom Thomas m.fl. 
 
Beslutas 
- att Thomas får i uppdrag att tillsammans med informationskommittén (IK) undersöka möjligheterna att förbättra 
löpande rapportering från Elitseriematcher. 
  
 
f) Protester och andra frågor 
Kent redovisar. 
 
1. Bollnäs SS – Schack 78 II, Uppsala - Division II:1, rond 1, 2007-10-28 
– Fråga om tidsöverskridning eller ej 
Domaren har rapporterat händelseförloppet i bilaga till domarrapporten. AK finner mot bakgrund av redovisade 
omständigheter inte skäl att göra annan bedömning än domaren, varvid resultatet 4,5-3,5 står fast. 
 
Beslutas 
- att avslå protesten. 
 
 
2. SK Pjäsen – Nyköping, 2007-11-18 
- Ärende om tekniskt problem med telefonsvarare. Berörd spelare är avstängd nästa match. 
 
Beslutas 
- att ärendet inte erfordrar någon AK:s åtgärd i ekonomiskt hänseende. 
 
 
3. SK Rockaden, Stockholm  
– Ärende om ekonomisk kompensation i samband med utebliven Damallsvenska 2007 (förhandsbokade, ej 
avbokningsbara biljetter m.m.) 
 
Beslutas 
- att SK Rockaden tillerkänns yrkat bidrag med 1 676 kr för ej avbokningsbara färdbiljetter. 
 
 
4. Speciallottningar och hemma-/bortamatcher 
Väckt fråga huruvida speciallottningar kan innebära att bortalag – med färgfördelning som om det vore hemmalag - 
kan anses som hemmalag även såvitt avser ansvar för arrangemanget/lokaler/fika. 
 
Beslutas  
- att det lag som rent fysiskt har hemmamatch – oavsett att det vid färgfördelning är uppsatt som bortalag – också ska 
anses som ansvarig matcharrangör med därav följande rättigheter och skyldigheter.   
 
  
g) Utvärdering efter seriens slut, ev. enkät etc. 
 
Diskuteras 

- Vakanser i seriesystemet 
- Effekter av serieomläggningen på antalet distriktsserier och deltagande lag där 
- Enkät i en eller annan form och målgrupp, tidpunkt och sätt för denna 

 
Beslutas 
- att statistik upprättas angående distriktsserier, antal lag och antal spelare 
- att därefter inhämta feed back från klubbarna i en eller annan form 
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6 § TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2008/09 
 a) Konstaterade förändringsbehov 
 b) Övergripande aspekter om seriespelet 2008/09  
 
a) Konstaterade förändringsbehov 
 
Tas upp ett antal väckta förslag/funderingar. 
 
1. Spelares möjlighet att i vissa fall delta i mer än en match med samma rondnummer. Aktualiseras i första hand i 
grupper med omfattande speciallottning (t.ex. Superettan) och där lägre lag spelar match före ett högre lag i rond med 
samma rondnummer; jfr även undantagsregeln för Elitserien (rond 5, tidigarelagd match). 
 
2. Förslag inom FIDE av ändrad reglering rörande spelares ankomst till parti, införande av 15-minutersgräns. Hur med 
allsvenskt spel (ELO-grupper resp. övriga grupper)? SSF:s inställning för övriga tävlingar? 
 
3. Omdisponering av laguppställning – Slopa helt i ELO-registrerade grupper? Övriga grupper?  Enkät till klubbarna? 
 
3. Beslutas  
– att kansliet ombesörjer enkät till alla klubbar resp. alla elitseriespelare. Jfr även 4 § g). 
 
 
4. Likrikta reglerna för logi-/resebidrag för Elitserien och Superettan?  
 
4. Beslutas 
- att inte för närvarande överväga ändring i detta avseende. 
 
5. Blanketter – Översyn och behov av anpassning i vissa fall. 
 
6. ”Räkna bort remierna i matchresultat”? Remi = 0-0 skulle renodla resultattabellerna; endast vinstpartier redovisas i 
matchresultat.  
 
6. Beslutas 
– att remittera ett förslag i den riktningen till RK, TK, IK. 
 
 
7. TB sid. 3 – Ändra till ”Från klubbarna emotser kansliet senast:” (Europacupen för damlag) 
 
8. TB sid. 6 – Partiprotokoll saknas/oläsligt – Gäller även Superettan 
 
9. TB sid. 9 – Norrland/Gotland bör utökas att gälla även Åland. AK – Alternativt stryk den geografiska begränsningen 
helt. 
 
10. TB sid. Anmälningsavgifternas storlek?  
 
11. TB sid. Mobiltelefoner – Lika regler i alla serier?  
 
11. Beslutas 
- att för närvarande inte överväga ändring i denna del. 
 
 
12. TB Checklistan – Ev. bankett? 
 
12. Beslutas 
- att något krav på bankett inte ska finnas eller ekonomiskt bistånd för sådan från SSF 
- att i checklistan i TB anpassa skrivningen och tillföra något om möjligheterna att söka kommunal medverkan för 
representation i samband med i första hand slutspelssammandrag. 
  
b) Övergripande aspekter om seriespelet 2008/09  
  
Intet att anteckna utöver tidigare redovisat. 
 



 

Sidan 5 av 7 

7 § DAMALLSVENSKAN OCH EUROPACUPEN (DAMER)  
 
Björn inleder och återkopplar till uppdraget enligt AK-sammanträde 2007-07-12, 7 §. 
 
Grundtanken är att genomföra en damallsvenska i Stockholm efter ordinarie allsvenskans slut. 
Uppdatering av tidigare regler för Damallsvenskan ska ske – förslag förmedlas via e-post till AK-ledamöterna och 
Kent. 
 
8 § EKONOMI 
 a) Budget/Utfall säsongen 2007/08 
 b) Budget 2008 (säsongen 2008/09) 
 
a) Budget/Utfall säsongen 2007/08 
 
Det ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2006 framgår nedan samt prognos för 2007 (innefattar hela säsongen 
2007/08). 
 

 Budget  
2006 

Utfall  
2006-11-15 

Utfall  
2006 

Budget  
2007 

Utfall  
2007-11-22 

Prognos 
2007 

Budget  
2008 

Anm. 

Intäkter 827 000 757 253 767 653 857 000 844 600 811 000 819 000  
Kostnader 920 000 284 983 845 768 795 000 170 461 750 500 765 000  
Saldo - 93 000 + 472 270 - 78 115 + 62 000 + 674 139  + 60 500 + 54 000  
 
Detaljredovisning på kontonivå finns i särskild Excel-fil, framtagen dels av Niklas (AK), dels av Sven-Olof (AK samt 
totalsammanställning för hela SSF). Översikt samt noter till bokslutet 2006 framgår av den tryckta 
Verksamhetsberättelsen och så avses ska ske även för 2007. Se även protokollet vid förra AK-sammanträdet, 6 § a). 
 
Vid förra mötet diskuterades enskilda poster och som vi även nu till viss del återkopplar till, 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 – som förklaras med att 
fakturering intäktsfört men där lag i slutändan avstått spel; ska korrigeras) 

- Budget för förseningsavgifter, WO-avgifter, protestavgifter, övriga intäkter 
- Livesändning, Domararvoden, m.m. (jfr arvodes- & ersättningsrutinen) 
- Damallsvenska i höst 

 
b) Budget 2008 (säsongen 2008/09) 
 
Se tabellen ovan under a). 
Niklas redovisar utifrån sammanställningen på kontonivå.  
 
Återkopplas till vid förra sammanträdet redovisade frågor som skulle övervägas  närmare i samband med 
budgetarbetet. 
 
Diskuteras 

- Bibehållen seriepyramid även säsongen 2008/09? 
- Damallsvenska 
- Bidrag för deltagande i Europacupen – Herrar resp. damer? 
- Anmälningsavgifter 
- Rese-/logibidrag 
- Arrangörsbidrag 
- Domararvoden – Jfr policydokument för SSF 
- Livesändning – Jfr domare 
- Övriga arvoden 

 
Beslutas 
- att inte nu föreslå någon ändring av seriepyramiden inför säsongen 2008/09 
- att inriktningen ska vara att en damallsvenska genomförs 
- att inte bevilja bidrag till Europacupen 2009 (SSF:s styrelsebeslut) 
- att behålla oförändrade anmälningsavgifter  
- att rese- och logibidrag övervägs närmare i samband med utformningen av tävlingsbestämmelserna 
- att arvoden av skilda slag behålls på nuvarande nivå och slutligt i enlighet med riktlinjer som f.n. håller på att tas 
fram av SSF:s styrelse. 
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9 § ALLSVENSKA KOMMITTÉN 
 - Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning 
 
Under denna punkt diskuteras för dagen enbart vissa arbetsuppgifter rörande resebidragen, som även innevarande år 
ska utbetalas av SSF utan ansökan. 
 
Thomas anför att klubbarna inte alltid vet om bidragets storlek och hur beslutet blev och kanske inte heller alltid att de 
har en fordran på SSF. 
 
Beslutas 
- att Kent får se över möjligheterna att kommunicera beräkningsunderlag och beslut på lämpligt sätt och föreslå en 
rutin. 
 
 
10 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2007-12-01—02   
 - Rapport m.m. 
 
Niklas har gjort rapport – inget speciellt utöver lägesrapport om allsvenska serien. 
 
11 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Av Sven-Olof anmälda frågor: 
 
a) Tävlingsjuryn 
Vilka blev representanterna för RK, TK och spelarna? 
Undersöks – om möjligt i samband med SSF:s styrelsemöte denna helg. 
 
b) Besluts- och delegeringsordningen - SSF-styrelsen 2007:5, 12 § 
AK lär inte ha haft förslaget på remiss. 
Att notera är att TB ska fastställas av styrelsen enligt beslutad ordning. 
 
c) Arvoden & ersättningar – Remiss? - SSF-styrelsen 2007:5, 10 § 
AK lär inte ha haft förslaget på remiss. 
Punkten ska tas upp på styrelsemötet i helgen. 
 
d) Europacupen 2009 – SSF-styrelsen 2007:5, 13 § b) 
Att notera är att styrelsen beslutat att bidrag till Europacupen 2009 inte ska utgå av SSF-medel. 
 
e) ”Vad händer om spelare dör under Allsvenskan?” – SSF-styrelsen 2007:7, dagordningen punkt 20 
Ett aktuellt fall har föranlett denna punkt på styrelsemötet denna helg. 
AK:s bedömning - Handla efter sunt förnuft beroende på omständigheterna från fall till fall! 
 
Av Kent anmäld fråga: 
 
f) Administrativa frågor 
Kent redovisar kalendariet för nuvarande administrativa rutiner och därav föranledd belastning på kansliet:  
- < 25 april – TB 
- 25 april – Utskick lottning 
- 24 maj – Betalningsdatum 
- 1 juni – Web-ID till klubbarna 
- 1 september – Spelarövergång – Stopp 
- 20 september – Registrering av spelare och lagledare 
- 20 oktober – Resultatrapporteringen 
 
Kent föreslår att en arbetsgrupp får se över nuvarande rutiner och föreslå eventuella rationaliseringar. 
 
Beslutas 
- att Kent, Thomas och Björn bildar arbetsgrupp för översyn av administrativa rutiner rörande Allsvenskan. 
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Niklas anmäler följande fråga: 
 
g) Division 3- lag som yrkar nedsatt anmälningsavgift  
I division III:10 har gruppen kommit att bestå av endast två lag, Värnamo SS och Ljungby SK, som yrkar nedsatt 
anmälningsavgift.  
 
Beslutas 
- att halvera anmälningsavgiften för berörda lag, dvs. 500 kr i stället för 1 000 kr. 
 
 
12 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Föreslås att nästa sammanträde bör hållas i nära anslutning till vårsäsongens slut, eventuellt i samband med 
Tusenmanna.  
 
13 § AVSLUTNING 
 
Niklas tackar för ett konstruktivt möte. 
 
- - - - - 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Sven-Olof Andersson  Niklas Sidmar 
 
 
BILAGA 
- 
 
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) 
 


