Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén
Sammanträde 2009:1
Skype-konferenser respektive Kungsör 2009-04-02, 26, 29

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2009:1
Torsdag 2 april, söndag 26 april och onsdag 29 april 2009
2009-04-02 kl. 20:00-23:15
2009-04-26 kl. 15:30-19:15
2009-04-29--30 kl. 21:00-00:30
2009-04-02 = Skype-konferens
2009-04-26 = Kungsör, i anslutning till klubblokalen för Kungsörs SK
2009-04-29--30 = Skype-konferens

Namn
Thomas Franzén, ordförande
Sven-Olof Andersson
Stellan Brynell
Björn Gambäck
Niklas Sidmar, adjungerad (SSF-kansliet)
1§

Närvarolista
2009-04-02
X
X
X

2009-04-26
X
X
X

2009-04-29
X
X
X
X
X

INLEDNING

Thomas hälsar välkommen till vårt första AK-möte via Skype-tekniken (mötesdagar 1 och 3).
2§

DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.
3§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

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

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2008-09-13
a) Godkännande
b) Uppföljning av beslutspunkter

a) Godkännande
Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs.
b) Uppföljning av beslutspunkter
Kommenteras endast följande punkter i den till dagordningen fogade listan:
- § 5 b) Ytterligare en fråga är huruvida anmälningsavgift kan återbetalas vid återbud ”i sista stund”. Vi tar upp detta
särskilt under punkt 7 om TB 2009/10.
- § 5 d) Beträffande elitseriepartier på nätet får Niklas höra med Kent om nuvarande ordning och den framtida
utvecklingen av arbetsuppgiften och vissa policyfrågor.
- § 10 Enkät - Se punkt 5 b).

5§

ALLSVENSKA SERIEN 2008/09
a) Protester och andra frågor (under hand behandlade resp. i balans)
b) Rapportering/utvärdering
• Elitserien (sammandrag etc.)
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• Superettan (sammandrag etc.)
• Övriga serier
• Damallsvenskan
• Livesändning och övrig Internetrapportering
• Enkätutvärdering – Superettans vara eller inte vara (kongressen)
c) Övrigt
a) Protester och andra frågor (under hand behandlade resp. i balans)
Konfirmeringsärenden
Se listan med konfirmeringsärenden (e-post 2009-04-01 av Niklas):
1. SA Fenix, Borås – Örgryte SK II – Resultat fastställt till 7,5-0,5 (tidigare 4-4).
2. Övergång från icke allsvensk klubb OK vid årsskiftet.
3. Schack 64, Haparanda – Fagervik/Sundsvall – Dömt 5-3 (Protest avslagen)
4. SS Luleå – Fagervik/Sundsvall – Ändrat till 7-1 (tidigare 6,5-1,5)
5. Solna SS – Sollentuna SK – Ändrat till 3,5-4,5 (tidigare 4-4)
6. Falkenbergs SK – SK Kamraterna II – Ändrat till 4-4 (tidigare 4,5-3,5)
7. Örebro SS – SK Rockaden II, Stockholm – Ändrat till 5,5-2,5 (tidigare 4,5-3,5)
8. Dispensansökningar Damallsvenskan; svensk spelare resp. ukrainsk spelare – Svar ja resp. nej.
Beslutsärende
9. Protest beträffande Örebro SS – Rödeby SK i Superettans sista rond
Matchen slutade 4-4 efter åtta snabba remier, varvid båda lagen undgick nedflyttning till division I.
Tredje part har protesterat mot handlingssättet. Remissförfarande har skett inklusive inhämtande av matchdomarens
synpunkter.
Beslutas
- att inte ändra det faktiska matchresultatet 4-4
- att inte heller i övrigt vidta någon åtgärd i ärendet
- att frågan om behov av en ”remiregel” får övervägas i annan ordning.
b) Rapporter/Utvärdering
Beträffande ELO-registreringen av Elitserien och Superettan noteras att Sverige fått två nya IM-inteckningar, Anders
Eriksson och Joel Åkesson, tack vare deras resultat i Allsvenskan.
Kollisioner i spelprogrammet har skett under den gångna säsongen, gäller främst höstsäsongen men även slutspelet
som kolliderade med individuella EM. Bättre synkronisering får ske till kommande säsong.
Statistik över wo-partier i hela serien har tagits fram – två matcher samt 197 partier därutöver.
Elitserien
Arrangörsmässigt fungerade det bra i Täby; vissa problem initialt med livesändningarna samt kontinuiteten med
resultatrapportering i lokalen och på Internet; om teknisk möjlighet finns ska resultaten i Elitserien uppdateras på
Internet fortlöpande. Överväganden bör ske om de ”dubbla” webbplatserna på www.schack.se respektive Elitseriens
hemsida www.schackstudion.se/elitserien/
Sammandragen diskuteras ur kostnadssynpunkt och skillnader mellan centrala och geografiskt utspridda orter i
norr/söder.
Superettan
Lottningen för 2008/09 blev mycket bra och överskådligheten i serietabellen bra. Sammandragen fungerade bra och
liksom hittills bör vi sträva efter geografiskt lämplig lottning.
Övriga serier
Sent avhopp i division I Östra (Sollentuna SK II); konsekvensen blir att endast ett lag flyttas ner från den gruppen.
Damallsvenskan
Tävlingen genomfördes den 28-29 mars 2009 i Stockholms Schacksalonger. Bara tre lag, varav ett lag utgjorde en
allians. Sett till det sviktande underlaget är frågan om vi ska låta en damallsvenska stå kvar på AK-programmet.
Thomas har haft underhandskontakt med tänkbar förstärkning till AK, bl.a. för den händelse det skulle bli en
fortsättning av damallsvenskan.
Thomas skriver rapport om tävlingen och delger AK.
Livesändning och övrig Internetrapportering
Alldeles för ofta teknikproblem med livesändning. Kurs hölls i samband med Damallsvenskan med åtta deltagare,
främst från Stockholm. Strävan är att även fortsättningsvis ha livesändning från sammandragen.
Beträffande övrig Internetrapportering är det önskvärt med större aktivitet från klubbarna att lämna bidrag som kan
publiceras.
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Enkätutvärdering – Superettans vara eller inte vara (kongressen)
Ca hälften (30-40) har svarat av klubbarna i de serier som är berörda av Superettan.
Niklas har sammanställt rapport – se sammanställningen nedan.
Noteras viss övervikt för att ta bort Superettan.
T O T AL T
1 x 2
10 16 9
12 10 13
8 20 7
31 1 3
22 6 7
18 8 9

S uperettan (vara kvar/tas bort/inge ås ikt
S uperettan as pekter (ekonomis ka/s ports liga/annat-iå)
Andralag elits erien (J a/Nej/iå)
B etänketiden (bra/borde förkortas /annat-iå)
100-poängs regeln (bra/ing en omdis p/annat-iå)
L ags torleken (bra/mindre/iå)

E lits erienS uperettan
D iv 1
1 x 2 1 x 2 1 x
1 3 1 2 4
2 3
3 2
4 2
2 1
4
1
5 1
5
5
5 1
6
2 2 1 4 1 1 2 2
3 1 1 3 1 2 3

D iv 2
1 x
4 3
2 4
2 4
6
2 6
3 2 2

2
1
3
1

D iv 3
2 1 x
1 3
1 1 1
1 2 6
1 9
1 8 1
3 7 4

2
7
9
3
2
2

c) Övrigt
Thomas tar upp behovet av samordning med andra ligor i Europa vid bestämmande av spelprogrammet.
Niklas har gjort en sammanställning av övriga ligors planerade speldatum.
Prioriteringsordning över hänsynstaganden till andra tävlingar:
- Landslagsuppdrag
- Europacupen
- Övriga ligor
6§

ALLSVENSKA SERIEN 2009/10
a) Övergripande aspekter om seriespelet 2009/10
b) Preliminär serie- och gruppindelning (”lottning”)
c) Spelprogram (kalendarium), sammandrag och speciallottningar
d) Livesändning och övrig Internetrapportering
e) Övrigt

a) Övergripande aspekter om seriespelet 2009/10
Intet särskilt för dagen vad gäller t.ex. seriesystemets utformning.
Diskuteras under hand väckta förslag, två alternativ (Pontus Carlsson).
Förslagen utgör ett bra underlag för vidare diskussioner med hela schack-Sverige. För säsongen 2009/10 fortsätter vi
med nuvarande modell. Eventuell möjlighet att göra undantag (speciallottning) för Elitserien enligt väckta förslag?
Vid mötesdagen 2009-04-29 tas ånyo upp förslaget av Pontus Carlsson. Detta har de senaste dagarna med Pontus som
drivande föranlett livlig kommunikation och skriftliga synpunkter. Av allt att döma vinner förslaget snabbt gehör av
åtminstone åtta Elitserieklubbar men ett par övriga avråder från ett genomförande redan 2009/10. Vi diskuterar
förslaget ånyo och finner det intressant men övervägande skäl får anses tala för att det måste få mogna och beredas
som ett styrelseärende och ev. dialog vid kongressen – jfr Superettan. Ett hållbart förslag, ingående i en bredare
översyn av seriesystemet, får enligt AK:s mening utarbetas inför säsongen 2010/11.
Diskuteras huruvida bidrag för deltagande i Europacupen bör återinföras som morot. Blir i så fall en budgetfråga först
för 2010.
Beslutas
- att inte nu initiera någon förändring såvitt avser spelsystem för Elitserien 2009/10
- att bereda möjlighet till dialog vid årets kongress i samband med ev. informations-/diskussionspunkt om allsvenskan
(Superettanenkät m.m.) inför ev. ställningstagande vid kongressen 2010
- att under våren 2009 inleda beredning av frågan om eventuell översyn av seriesystemet inför säsongen 2010/11
- att frågan om återinförande av bidrag för deltagande i Europacupen likaledes bereds under 2009.
b) Preliminär serie- och gruppindelning (”lottning”)
Björn har tagit fram förslag i samarbete med Thomas. Samma inriktning som den gångna säsongen vad avser
lottning/inplacering och sammandrag.
För den händelse avhopp sker från Elitserien eller annan grupp tillämpas den fastställda ordningen för att fylla vakant
plats (punkt 10 i TB).
Björn redovisar sammanställning över samtliga divisioner och grupper. Grundlig genomgång görs.
- Elitserien – OK (Besked avvaktas från Eksjö-Aneby-Alliansen som reserv för Skara SS som avstår spel i Elitserien)
- Superettan – OK
- Division I (4 grupper) – Vissa lag skiftas mellan grupper
- Division II (8 grupper) – Vissa lag skiftas mellan grupper
- Division III (12 grupper) – Vissa lag skiftas mellan grupper; många vakanser, som delvis elimineras genom att avstå
från att flytta ned lag
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Beslutas
- att i det fortsatta arbetet utgå från den redovisade sammanställningen
- att så långt möjligt fylla grupper med vakanser genom att låta nedflyttade lag stanna kvar
- att den adjungerade gruppen får i uppdrag att i förekommande fall fördela Stockholmslagen på grupper
- att Björn uppdaterar sammanställningen i enlighet med ovanstående och delger AK och den adjungerade gruppen
- att den adjungerade gruppen som hittills består av Jonas Sandbom och Bo Nyberg
- att alla uppdateringar bör vara klara senast måndag 4 maj för publicering.
c) Spelprogram (kalendarium), sammandrag och speciallottningar
Diskuteras vissa tävlingar internationellt som inte bör krocka med det allsvenska serieprogrammet.
Niklas har tagit fram uppgifter om andra europeiska ligor och tänkbara krockar.
Beträffande sammandragen har Limhamn sökt för hösten (Elitserien); fler ansökningar kan förväntas. Stockholm/Täby
framstår som ett intressant alternativ även för kommande slutspel. Thomas kontaktar Jonas Sandbom. Omfattningen av
lokalt respektive centralt (AK + kansliet) ansvar diskuteras.
Diskuteras datum och vissa ändringar i Niklas förslag vad avser slutsammandragen och justering mot det ursprungliga
förslaget görs beträffande datum för sammandragen.
Beslutas
- att tilldela Limhamn höstsammandraget i Elitserien
- att hålla vårsammandraget öppet men verka för samma plats som i våras (Täby).
d) Livesändning och övrig Internetrapportering
Diskuteras behovet av att stärka upp instruktionerna för vad som krävs.
En kurs har numera genomförts med ca 10 deltagare.
Ett problem är att de tekniska möjligheterna för livesändning eller Internetåtkomst inte finns i spellokalen på alla orter.
e) Övrigt
Poängsättning för matcher – jfr tidigare väckt idé om att inte räkna remier vid resultatredovisning (matcher).
Remiregel – inte före 30 drag utan domares medgivande?
AK lämnar dessa frågor för dagen. Vad avser remiregel får anpassning ske i den mån sådan genomförs för andra SSFtävlingar och i SSF:s tävlingsbestämmelser.
7§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2009/10
a) Övergripande aspekter om TB 2009/10
b) Vissa generella bestämmelser, bl.a. nya FIDE-regler
c) Övriga ändringsbehov

a) Övergripande aspekter om TB 2009/10
Superettan – kvar eller inte kvar efter säsongen 2009/10?
Vi bedömer att det inte är aktuellt nu att införa några alternativ eller konsekvensregler i TB för 2009/10 för den
händelse Superettan tas bort säsongen 2010/11.
Diskuteras möjligheterna med att det nya medlemsregistret kan synkroniseras med allsvenska spelarregistreringen.
Dock bör beaktas möjligt behov av särskild rutin beträffande allianser och utländska spelare.
Behov av att förbättra ”Kollisionstabellen” i nuvarande TB, bl.a. ev. mildra (dispensmöjlighet?) i lägen där klubb med
två lag spelar rond med samma rondnummer vid skilda helger och det högre laget spelar den senare helgen.
b) Vissa generella bestämmelser, bl.a. nya FIDE-regler
Diskuteras
- FIDE:s nolltoleransregel fr.o.m. 2009-07-01 – Diskuteras att följa FIDE såvitt gäller ELO-registrerade Elitserien och
Superettan men i övrigt som hittills (30 minuter); dock kan finnas skäl att se hela allsvenskan på samma sätt mot
bakgrund av att det hela bygger på lagmatcher med omfattande resor i samtliga serier och grupper
- Mobiltelefonregler – Vi bör bibehålla samma modell som senaste säsongen
Frågan om anpassning till de ändrade FIDE-reglerna gäller även SSF:s övriga tävlingar och synkronisering har ansetts
böra eftersträvas. Däremot har diskuterats mildare för lägre klasser i SM.
Beslutas
- att yrka hos styrelsen bibehållande av 30 minuters toleransnivå för ankomst till parti
- att detta grundas på den principiella skillnaden mellan lagmatcher med omfattande resor och individuella tävlingar
som oftast är mer ”stationära”.
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c) Övriga ändringsbehov
Några punkter tas upp:
- Kansliet föreslår anpassningar av datumangivelserna i TB.
- ”Remiregler”? Diskuteras om AK och/eller RK borde initiera behovet att överväga en remiregel, t.ex. 30-dragsregel.
- Domare/matchfunktionärer och kompetensfrågor i olika divisioner.
Beslutas
- att kansliet (Niklas) sammanställer de ändringsbehov som hittills föreligger och lägger in i ett utkast till nya TB för
2009/10
- att AK härefter tillställs utkastet för synpunkter
- att RK bereds tillfälle till synpunkter
- att styrelsen erhåller uppdaterat utkast för synpunkter och beslut snarast möjligt (ev. e-postledes).
8§

EUROPACUPEN 2009

SK Rockaden, Stockholm, vann Elitserien. De får anmäla via kansliet om de önskar delta i årets Europacup.
Årets cup spelas den 3-11 oktober 2009 i Struga, Makedonien. Gäller även den särskilda Europacupen för damer.
9§

DAMALLSVENSKAN 2009/10

Frågan om fortsättning kommande säsong får aktualiseras efter sommaren.
10 §

FRAMTIDSFRÅGOR
a) SSF:s Handlingsplan 2012 – Avstämning, var står AK?
b) Allsvenskan i framtiden – Behov av förändringar?

a) SSF:s Handlingsplan 2012 – Avstämning, var står AK?
Bordläggs för dagen.
b) Allsvenskan i framtiden – Behov av förändringar?
- Idéskiss om framtida serieuppbyggnad
- Sollentunaförslaget (Pontus Carlsson)
- Remiproblematiken
- Den tidigare väckta frågan om match via Internet. Thomas jobbar vidare med detta och avsikten är att genomföra en
testmatch mellan två villiga klubbar.

11 §

EKONOMI
a) Avstämning Budget/bokslut 2008 (säsongen 2008/09)
b) Budget 2009 (säsongen 2009/10)
c) Budget 2010 (säsongen 2010/11)

Sammandrag i siffror

Intäkter
Kostnader
Saldo

Budget
2006
827 000
920 000
- 93 000

Bokslut
2006
767 653
845 768
- 78 115

Budget
2007
857 000
795 000
+ 62 000

Bokslut
2007
802 900
724 366
+ 78 534

Budget
2008
819 000
765 000
+ 54 000

Bokslut
2008
797 200
652 741
+ 144 459

Budget
2009
796 000
727 000
+ 69 000

Budget
2010
=
=
=

a) Avstämning Budget/bokslut 2008 (säsongen 2008/09)
Noteras att några poster i det preliminära bokslutet undersökts och korrigerats. Thomas tar upp en alternativ princip för
utjämning av interimsföringar så att differensbelopp mot faktiskt utfall läggs på särskilt konto inom varje kommitté.
Därmed skulle berörda kostnadskonton bli mer renodlade till att avse varje pågående verksamhetsår.
b) Budget 2009 (säsongen 2009/10)
Avstäms och godkänns.
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c) Budget 2010 (säsongen 2010/11)
I princip samma siffror som 2009. Eventuella förändringar i seriesystem, bidrag till Europacupen etc. beaktas inte nu.
12 §

ALLSVENSKA KOMMITTÉN
- Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning

Bemanningen fastställs efter sommarens kongress och styrelsemöten.
Såvitt avser planeringen för sammandragen i Elitserien och Superettan 2009/10 håller Thomas och Niklas i denna.
13 §

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2009-04-25--26
- AK-rapport, ev. beslutspunkter m.m.

Förslag på punkter för Thomas AK-rapport har diskuterats (Allsvenska säsongen 2008/09, Damallsvenskan 2009,
Vissa protestärenden av mer unik karaktär m.m.). Vidare har tagits upp en del punkter som varit angelägna att få
styrelsens uppfattning om innan AK:s tävlingsbestämmelser i detalj hinner utformas (Nolltoleransen, Mobiltelefoner,
Spelarövergång).
Verksamhetsberättelsen för 2008 har diskuterats och beträffande AK har ansetts att det bör ha ungefär samma upplägg
som förra året.
14 §

ÖVRIGA FRÅGOR

a) Dispens från avstängning
En lagledare har begärt dispens från avstängning i visst fall av spelare. Orsaken skulle vara en kommunikationsmiss
mellan vederbörande spelare och lagledaren. Avstängningen gäller en match.
AK menar att det i princip är lagledarens ansvar för kommunikationen så påföljden gäller också i princip berörd klubb.
Mot denna bakgrund vidhåller AK att berörd spelare inte får delta i första ronden den kommande säsongen för aktuell
klubb.
Beslutas
- att den i tävlingsbestämmelserna, punkt 14, reglerade sanktionen inte kan frångås av åberopade skäl; detta oavsett om
en WO återfaller på enskild spelare, kommunikationsmiss med lagledare etc.
b) Ev. vakanser i Superettan 2009/10
Eventuellt uppkommer två vakanser i Superettan kommande säsong. Enligt turordningsreglerna gäller att bästa tvåa
enligt prestationsrating tilldelas vakant plats. Beräkningen omfattar samtliga tvåor i division I. Thomas har beräknat
turordningen enligt prestationsrating = SA Mark (Kinna/Fritsla), 2109, Horndals SK, 2097, Åstorp SS/Schackalen,
2070, Upsala ASS II, 2065.
15 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms till andra SM-veckan 2.(6-12 juli). Preliminärt tisdagen den 7 juli 2009 efter rondslut för dagen.
16 §

AVSLUTNING

Thomas tackar för väl genomförda möten, dels via Skype som gick bra, dels det fysiska mötet i Kungsör.
----------------------------Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Thomas Franzén
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