Sveriges Schackförbund
Allsvenska kommittén
Sammanträde 2009:2
Kungsör 2009-07-07

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2009:2
Tisdagen den 7 juli 2009
Kl. 20:00-24:00
Kungsörstorp Hotell & Konferens

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

INLEDNING

Thomas hälsar välkommen till vårt andra möte för året. Cajsa hälsas särskilt välkommen till sitt nya uppdrag som
ledamot i AK.
2§

DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.
3§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Björn till justeringsman jämte ordföranden.
4§

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2009-04-02, 26, 29
a) Godkännande
b) Uppföljning av beslutspunkter

a) Godkännande
Föregående protokoll gås översiktligt igenom.
Noteras beträffande § 5 b) ett par korrigeringar som görs innan publicering (gäller IM-inteckningar respektive
Elitseriens hemsida www.schackstudion.se/elitserien/ )
Protokollet fastställs med ovan angivna kompletteringar.
b) Uppföljning av beslutspunkter, m.m.
§ 4 b): Elitseriepartier på nätet – inget nytt för dagen.
§ 5 a): Tävlingsjuryn för 2008/09 är nu kompletterad med Carl-Fredrik Johansson som spelarrepresentant. Det ännu
inte avgjorda juryärendet gäller överklagandet i matchen Örebro SS – Rödeby SK (4-4) i sista ronden i Superettan.
§ 6 c): Täby klart för vårsammandraget i 2009/10 års serie.
§ 7 b): Antecknas att toleransnivå för allsvenskan bör bestämmas till 30 i stället för 60 minuter i samtliga serier och att
synkronisering lämpligen bör ske med toleransnivåerna vid nästa års SM (TK:s bord att bereda). Styrelsen fattar beslut.
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5§

ALLSVENSKA SERIEN 2009/10
a) Serie- och gruppindelning (”lottning”)
b) Spelprogram (kalendarium), sammandrag och speciallottningar
c) Livesändning och övrig Internetrapportering
d) Övrigt

a) Serie- och gruppindelning (”lottning”)
Björn redovisar dagsläget enligt i dag utsänd fil.
Inga ändringar i förhållande till tidigare vad avser Elitserien, Superettan och Division I.
Beträffande division II och III finns en hel del vakanser.
Diskuteras olika handlingsalterrnativ med omdisponering mellan grupper och i förekommande fall mellan divisioner
inom ramen för vad AK:s tävlingsbestämmelser tillåter.
Beträffande division III finns grupper med endast ett fåtal lag och ojämna geografiska förutsättningar.
Beslutas
- att beträffande division II får Björn och Niklas i uppdrag att tillfråga berörda lag om omdispositioner
- att beträffande division III sker omdisponering av gruppsammansättningar på så sätt att strävan ska vara att varje lag
får spela minst fem matcher
- att berörda lag får höra av sig senast den 1 augusti med synpunkter på en uppdaterad version av
gruppsammansättningarna.

b) Spelprogram (kalendarium), sammandrag och speciallottningar
Ordinarie spelprogram (rondhelger) fastställt tidigare.
Sammandrag Elitserien
- 16-18 oktober 2009 i Malmö
- 12-14 mars 2010 i Täby – Arrangör klubb/klubbar i Stockholm (alternativt SSF-AK); Sker samtidigt med
sammandrag i Superettan.
Speciallottningar
- Elitserien – förslag på spelprogram finns (se e-post 2009-05-17)
- Superettan – förslag på spelprogram finns (se e-post 2009-05-10) – två modeller
- Division I Norra – förslag på spelprogram finns (se e-post 2009-05-10)
Beslutas
- att ordinarie spelprogram (rondhelger) gäller enligt tidigare beslut
- att matcherna i sammandragen planeras så att minsta möjliga sammanlagd resekostnad eftersträvas
- att spelprogram för Elitserien fastställs enligt förslag 2009-05-17 (Niklas kontrollerar)
- att spelprogram för Superettan fastställs enligt förslag 2009-05-10 enligt rak Berger-lottning
- att spelprogram för division I Norra preliminärt fastställs enligt förslag 2009-05-10; division I-lottningar remitteras i
förekommande fall dessförinnan till berörda lag
- att enskilda överenskommelser om dubbelmatcher får träffas i samtliga serier; ska i förväg sanktioneras av AK
- att kansliet, Björn och adjungerade gruppen får i uppdrag att slutligt kontrollera och sammanställa förslag beträffande
samtliga grupper.

c) Livesändning och övrig Internetrapportering
- Beträffande Elitseriesammandraget i Malmö utlovas Internetrapportering löpande av matchresultat; samma ambition
ska gälla beträffande slutsammandraget samt övriga matcher.
- Vidareutveckling av rapporteringsförfarandet bör ske – lägga uppgiften på domare?
- Ska vi fortsätta med särskild webb-plats även nästa år för Elitserien? Sköts f.n. ensam av Axel Smith. Utfästelse görs
av Niklas och Thomas att medverka till att under kommande säsong svara för utveckling och snabb uppdatering av
innehållet.
d) Övrigt
Intet att anteckna.
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6§

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

a) Övergripande aspekter om TB 2009/10
TB för 2009/10 är i princip redan klara. Vissa ytterligare justeringar ska göras, t.ex. beträffande ”nolltoleransregeln”
för sen ankomst till parti. Avsikten är 30 minuter i stället för hittillsvarande 60 minuter i samtliga divisioner.
Synkronisering ska enligt AK:s mening ske med kommande regel för SM 2010 i Lund. Detta kräver snabb beredning
även av TK och snabb behandling av SSF-styrelsen.
b) Vissa generella bestämmelser, bl.a. nya FIDE-regler
Frågan om nolltoleransregel har behandlats tidigare. I övrigt intet att anteckna.
c) Övrigt
Intet att anteckna.
7§

EUROPACUPEN 2009

Antecknas att Europacupen 2009 spelas den 3-11 oktober 2009 i Ohrid, Makedonien.
SK Rockaden, Stockholm, är som segrare i Elitserien i första hand det lag som bör delta. Intet hindrar att även andra
intresserade lag får delta.
Antecknas att SK Rockaden lämnat in bidragsansökan till Schackakademien för ett eventuellt deltagande.
Frågan om återinförande av bidrag från SSF (AK) för deltagande i Europacupen får bedömas i samband med höstens
budgetarbete inför 2010 (säsongen 2010/11 samt Europacupen hösten 2010).
8§

DAMALLSVENSKAN 2009/10

Cajsa informerar att information om den senaste damallsvenskan kom sent. Endast tre lag, mot planerade fyra, kom till
start. Numera gäller en friare form för att bilda lag – på gott och ont.
Diskussion
- ”Toppade lag” med fri lagbildning
- Rekryteringsbas för nya damer
- En del spelare är principiellt emot särskilda damtävlingar
- Allianser – klubb/distrikt/region
- Statistik – antal damer i svenskt schack (medlemsregistret hos kansliet)
- Möjlighet att göra specialriktad inbjudan
- Övrigt om damschacket i Sverige
- Damallsvenska under en helg i Stockholm
Beslutas
- att genomföra en Damallsvenska 2009/10
- att preliminärt fastställa datum till helgen 8-10 januari 2010
- att lägga tävlingen i Stockholm – Thomas undersöker om Stockholms Schacksalonger är disponibla
- att utarbeta reglemente/inbjudan – Niklas tar fram förslag
- att publicera inbjudan i TfS (september).

9§

KONGRESSEN OCH FRAMTIDSKONFERENSEN
a) Allsvenskan i framtiden
b) SSF:s Handlingsplan 2012 – Avstämning, var står AK?

a) Allsvenskan i framtiden
Vid framtidskonferensen framkom
- önskemål om Allsvenskt seminarium för lagledare
- sammanställning av fördelar och nackdelar med alternativa förslag på serieindelning, inkl. kostnadsanalys.
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Beslutas
- att upprätta sammanställning av föreliggande alternativa förslag på serieindelning
- att redovisa AK:s uppfattning om fördelar/nackdelar, inkl. kostnadsanalys
- att Thomas upprättar dokumentationen
- att underlaget presenteras i samband med höstens elitseriesammandrag
- att ett allsvenskt seminarium därefter planeras för lagledare m.fl.

b) SSF:s Handlingsplan 2012 – Avstämning, var står AK?
Frågan bordläggs för dagen.
10 §

EKONOMI
- Avstämning Budget/bokslut 2008 (säsongen 2008/09)
- Budget/Utfall 2009 (säsongen 2009/10 samt reglering av 2008/09)
- Budget 2010 (säsongen 2010/11)

Sven-Olof presenterar utfallet för 2008 och budgeten för 2009. Budget för 2010 har beräknats i stort för samtliga
kommittéer, dock ännu inte för GEM och AK.
Diskuteras utfallet för 2008 – ett överskott för AK på drygt 170 tkr mot budgeterat 54 tkr. Resebidragen har uppgått till
ca 307 tkr mot budgeterat 410 tkr.
Niklas anmäler att han räknat på resebidragen för 2009/10 och de beräknas preliminärt uppgå till ca 375 tkr.
Beslutas
- att Thomas tar fram förslag till budget för 2010
- att anmälningsavgifterna för de olika divisionerna ses över särskilt för eventuell omprövning.

11 §

ALLSVENSKA KOMMITTÉN
- Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning

Avstämning görs av nuvarande arbetsfördelning och planeringen för resten av året, som blir enligt följande.
Serieindelning - Björn (samt specialgruppen Jonas Sandbom och Bo Nyberg)
Sammandragen – Malmö (Stellan), Stockholm, (Thomas, Niklas, Björn, Cajsa)
Damallsvenskan – Cajsa, Niklas, Thomas
Ekonomi – Thomas, Sven-Olof
Tävlingsbestämmelserna – Niklas (Niklas övertar arbetsuppgiften från Sven-Olof under resten av året)
Internet/-matcher – Thomas
12 §

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2009-07-03 samt 04--05
- AK-rapport, ev. beslutspunkter m.m.

Behandlades bl.a. följande med beröringspunkter med AK
- Tävlingsjury 2008/09; kompletteringsval av spelarrepresentant = Carl-Fredrik Johansson
- Tävlingsjury 2009/10; AK samt övriga SSF-tävlingar (utom SM) = Mats Eriksson (sammankallande), Evgenij Agrest
(ska tillfrågas), Anders Pettersson
- Nolltoleransen
- Kent Vänman inte längre adjungerad till AK
13 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.
14 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Preliminärt onsdagen den 7 oktober 2009, kl. 20-23, via Skype.
Alternativt hålls möte 2009-10-16--18 i Malmö i samband med Elitseriesammandraget.
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15 §

AVSLUTNING

Thomas tackar för ett väl genomfört möte, trots tidvis kraftfullt ackompanjemang av broder Tor och snabb urdragning
av datorkablar.
----------------------------Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Thomas Franzén

Björn Gambäck
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