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  Sveriges Schackförbund 
Allsvenska kommittén 

Sammanträde 2009:4 
Skype-konferens 2009-11-04 

 
 
 
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2009:4 
Datum Onsdagen den 4 november 2009  
Tid Kl. 21:00-21:50 
Plats Skype-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 fjärde möte för året – denna gång åter via Skype. 

 
2 § DAGORDNING 
 

1) Allsvenska premiären – avstämning 
2) Allsvenskan i framtiden och lagledarträffen 
3) Schackakademien – ev. träff om hotellavtal 
4) Rapport till styrelsemötet 2009-11-07—08 
5) Övriga frågor 

 
Dagordningen fastställs.  
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare med ordföranden som justeringsman. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
 
a) Sammanträde 2009-10-07  
Protokollet gås inte igenom nu. 
 
b) Lagledarträff 2009-10-17 (Elitserien) - Minnesanteckningar   
Minnesanteckningarna är klara och justerade. Anses tills vidare utgöra internt dokument för AK. 
 
5 §  ALLSVENSKA PREMIÄREN 
 
Serieupptakten har i allt väsentligt fungerat bra.  
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6 § ALLSVENSKAN I FRAMTIDEN 
 
Redovisas synpunkterna vid lagledarträffen den 17 oktober i Malmö. Diskuteras den fortsatta handläggningen. 
 

Beslutas 
- att AK (Thomas) strukturerar det tidigare utsända diskussionsunderlaget och presenterar ett par alternativa 
förslag 
- att materialet tillställs de allsvenska klubbarna (lagen) för tillfälle till synpunkter och förslag  
- att eventuella svar ska vara AK tillhanda senast den 20 december 2009 
- att AK därefter sammanställer svaren och behandlar materialet vid ett sammanträde i början av januari 
- att slutlig ställning då tas till ett eventuellt allsvenskt seminarium den 13 mars 2010 i samband med slutspelet i 
Täby. 

 
7 § SCHACKAKADEMIEN 
 
Frågan om hotellavtal för Elitserien har initierats av GM Pontus Carlsson som framfört förslag om en träff med 
företrädare AK respektive Schackakademien den 11 december 2009 i Stockholm. 
 
Diskuteras dagens möjligheter till ”idrottspriser” och andra enskilda överenskommelser med hotell i samband 
med allsvenska matcher, sammandrag etc. SSF har också sedan gammalt ett avtal med Scandic-kedjan, som 
emellertid inte alltid är det förmånligaste alternativet. Noteras också att Riksidrottsförbundet (RF) har ett antal 
avtal med hotell och andra leverantörer av tjänster m.m.  
En särskild fråga är vad som åsyftas – hotellavtal endast för Elitseriens behov eller ett mer generellt avtal, t.ex. 
för hela SSF-området. 
 

Beslutas 
- att AK får representeras av två personer vid träffen den 11 december i Stockholm 
- att Thomas deltar samt Björn eller Cajsa 
- att inte nu fokusera på hotellavtal i vidare bemärkelse än vad som kan beröra AK:s verksamhetsområde.  
 
8 § RAPPORT TILL STYRELSEMÖTET 
 
Thomas har sänt oss sin rapport som han ämnar sända till styrelsen inför mötet den 7-8 november 2009 i 
Göteborg. Vi har inga synpunkter på innehållet, som avser de mest aktuella frågorna för AK. 
 
9 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Intet att anteckna. 
 
10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Föreslås hållas preliminärt den 5, 6 eller 7 januari 2010 i Stockholm i anslutning till Rilton-turneringen. 
Slutlig ställning tas i samband med styrelsemötet till helgen i Göteborg. 
 
11 § AVSLUTNING 
 
Thomas tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet.  
 
----------------------------- 
 
Vid protokollet  Justeras   
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Thomas Franzén  

 
 


