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  Sveriges Schackförbund 
Allsvenska kommittén 

Sammanträde 2010:1 
Stockholm 2010-01-05 

 
 
 
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2010:1 
Datum Tisdagen den 5 januari 2010   
Tid Kl. 16:30-22:30  
Plats Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, Stockholm (T-bana Zinkensdamm), tel. 08-668 78 77 
 alt. Jonas Sandbom 073-613 19 73 
 
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 decenniets första AK-möte. Denna gång i ett kylslaget Stockholm men vi har 
ändå hunnit med ett värmande besök i Mälarsalen och pågående Riltonevenemang. 
 
2 § DAGORDNING 
 
Thomas föreslår att punkten 6, Damallsvenskan, tas först för den händelse underhandskontakter kan behöva tas. 
I övrigt fastställs dagordningen enligt föreliggande förslag. Övriga frågor kan tas upp under hand. 
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare med ordföranden som justeringsman. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
 - 2009-10-07 
 - 2009-10-17 – Lagledarträff (Elitserien) – Minnesanteckningar 
 - 2009-11-04 
 a) Godkännande 
 b) Uppföljning av beslutspunkter  
 
 
a) Godkännande 
Föregående protokoll gås översiktligt igenom.  
Protokollen samt minnesanteckningarna fastställs.  
 
b) Uppföljning av beslutspunkter, m.m. 
Antecknas från mötet den 4 november 2009 att utarbetande och utskick av serieförslag för yttrande inte utförts. 
Den vidare processen tas upp i dag under punkt 8. 
 
Övriga beslutspunkter för uppföljning enligt bilaga till dagordningen behandlas i förekommande fall senare 
under mötet. 
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5 § ALLSVENSKA SERIEN 2009/10 
 a) Rapportering/utvärdering 

• Elitserien (sammandrag etc.) 
• Superettan  
• Övriga serier  
• Livesändning och övrig Internetrapportering 

 b) Protester och andra frågor (under hand behandlade resp.  i balans) 
 
a) Rapportering/utvärdering 
 
Elitserien 
Stellan förmedlar sin positivt respons på det inledande sammandraget i Malmö! De negativa inslagen behandlas i 
annan ordning. 
 
Frågan om bolagisering av lag i seriespelet har blommat upp och dialog pågår för närvarande i SSF-styrelsen. 
Denna säsong aktualiserades Team Viking men löstes genom alliansbildning av Sollentuna SK och Täby SK i 
fråga om Elitserielaget och allianslaget Team Viking erhöll Sollentunas plats i Elitserien.  
 
Superettan 
Inget särskilt att anteckna. 
 
Övriga serier 
- Hur många WO-matcher och –partier? 
- Niklas har ingen exakt uppgift men bedömer att det inte är någon större skillnad mot tidigare. 
- Problemet med dispenser vid matcher i förväg (spelare i dubbla ronder med samma rondnummer) 
- Speciallottningarna och erfarenheter därav (jfr minisammandrag i division I /Umeå/. Sven-Olof anmäler 
positiva erfarenheter därav och en idé kan vara att utveckla detta ytterligare för lag med långa avstånd och 
besvärligare kommunikationer. T.ex. dubbelmatcher/minisammandrag i Uppsala eller Stockholm när 
norrlandslag och Norrtälje är involverade.  
 
Livesändning och övrig Internetrapportering 
- Vid Malmösammandraget fungerade livesändningen lördag-söndag, inte på fredagen 
- Hur vill vi ha det i framtiden? Ett visst antal partier, alla partier? 
- Fortlöpande utlägg av matchresultat ska eftersträvas – varierande kvalitet i dag av detta; diskuteras i vad mån 
ansvar för detta i stället kan läggas ut på domare för antingen egen Internetuppdatering eller 
informationsförmedling via SMS eller telefonrapportering till annan operativ person. 
 
Övrigt 
Björn redovisar erhållna synpunkter på årets lottning, bl.a. rörande hemma-/bortamatcher som i vissa fall upplevs 
bli lika år efter år i stället för växling om samma lag finns med i samma grupp. Även synpunkter på kvaliteten på 
lokaler m.m. vid elitseriematcher. 
 

Beslutas 
- att som lokal arrangör för Elitserie- och Superettansammandraget den 12-14 mars 2010 i Täby föreslå Team 
Viking (Sollentuna SK/Täby SK); Thomas kontaktar dem 
- att beträffande tidigarelagda matcher och dispens för spelare att spela i två matcher med samma rondnummer 
ändra regeln så att – utan krav på dispens – högst två spelare kan spela i match med samma rondnummer i dylika 
fall; detta gäller för återstoden av innevarande säsong; inför nästa säsong ska översyn ske av 
tävlingsbestämmelserna i denna del 
- att Thomas kontaktar Jonas Sandbom, RK, angående behovet av uppstramning av fortlöpande Internet-
uppdatering, inklusive frågan om detta kan göras till ett domaransvar 
 - att idén om ytterligare ”minisammandrag” med norrlandslag involverade överlämnas till specialgruppen, se 9 
§. 
 
b) Protester och andra frågor (under hand behandlade resp.  i balans) 
 
Konfirmering av under hand tagna beslut( e-postledes) 

1. Dispenser vid missade spelarregistreringar (e-post 2009-10-22) 
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2. Solna SS II-Bollmora SK – Omprövning av beslut (klockhantering) – Avslag (e-post 2009-11-19; Cajsa 
deltog inte i beslutet) 

3. Limhamns SK-SK Kamraterna, Göteborg – Dispens att spela i två ronder med samma rondnr  - Avslag  
(e-post 2009-11-19; Stellan deltog inte i beslutet) 

4. SK Passanten, Stockholm–Stockholms SS – Protest mot domslut, remiavdömande – Avslag (e-post 
2009-12-03) 

 
Beslutsärende 

5. KH-Alliansen – SK Kamraterna II, Göteborg (Division I Västra) – Protest mot laguppställning 
SK Kamraterna II, Göteborg, har inkommit med protest mot KH-Alliansens laguppställning i deras match den 6 
december 2009. Protesten bygger på att KH-Alliansen placerat en spelare med rating 2107 lägre än en spelare 
med rating 1900. Berörda spelare har spelat vid bord 5 respektive 6. Matchen slutade 6-2 och Kamraterna yrkar 
att resultatet ändras till 4,5-3,5 på grund av att konsekvensen blivit felplacering av spelare vid två bord (TB 
punkt 14). 
 

Beslutas 
- att godkänna protesten 
- att ändra matchresultatet från 6-2 till 5-3 (resultatet för en aktuell spelare ändras från 1-0 till 0-1). 
 

- Diskuteras översiktligt följande aktuella frågor 
o Disciplinärenden 
o Lokaler och priser (Skrivelse 2009-10-15 från Team Viking/Peter Hlawatsch) 
o Schackakademien – Se 11 § a)  

 
6 § DAMALLSVENSKAN 2010-01-08--10  
 
Cajsa rapporterar att till damallsvenskan har fem lag anmält sig. 
 
Diskuteras 
- Spelprogrammet och lottning 
- Spelarregistrering och laguppställningar (medlemssystemet, aktuella ratingtal m.m.); vissa anpassningar i 
förhållande till huvudregistreringar (högst en spelare per lag) 
- Inskick av laguppställningar (senast 10 december) 
- Dispens från datumangivelser 
- Omplaceringar enligt 100-regeln 
- Priser 
 
Deltagande lag och spelordning, fem ronder, hemmalag = kursiverad stil  
1. Sollentuna SK (frirond, Solna, Rockaden, Skåne, Kristallen) 
2. SK Rockaden, Stockholm (Kristallen, Skåne, Sollentuna, frirond, Solna) 
3. Skåne SF (Solna, Rockaden, Kristallen, Sollentuna, frirond) 
4. Solna SS (Skåne, Sollentuna, frirond, Rockaden) 
5. Kristallens SK, Stockholm (Rockaden, frirond, Skåne, Solna, Sollentuna) 
 

Beslutas 
- att betänketiden ändras 90 minuter för hela partiet + 30 sekunder/drag från drag 1 
- att fastställa spelprogram som publiceras i särskild ordning  
- att acceptera laganpassningar enligt förslagen  
- att införskaffa lämpliga priser (medaljer). 

 
7 § EKONOMI 
 - Budget/Utfall 2009 (säsongen 2009/10 samt reglering av 2008/09) 

- Budget 2010 (säsongen 2010/11); inkl. frågor om Europacupen, damallsvenska, 
anmälningsavgifter och resebidrag  

 
Sven-Olof presenterar det ekonomiska läget, inklusive budget 2010, enligt följande tablå. Vad avser budgeten för 
2010 har den förändringen skett vid SSF:s senaste styrelsemöte att AK:s andel av kanslikostnaderna höjdes från 
40 tkr till 100 tkr och att Europacupen ansågs böra utgå (40 tkr). Därav uppkom ett budgetunderskott med 20 tkr 
i förhållande till AK:s eget förslag om +-0 kr. 
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Sammandrag i siffror 
 Budget  

2006 
Bokslut  

2006 
Budget  

2007 
Bokslut 

2007 
Budget  

2008 
Bokslut 

2008 
Budget 

2009 
Prognos 

2009 
Budget 

2010 

Intäkter 827 000 767 653 857 000 802 900 819 000 797 200 796 000 780 000 774 000 

Kostnader 920 000 845 768 795 000 724 366 765 000 652 741 727 000 727 000 794 000 

Saldo - 93 000 - 78 115 + 62 000 + 78 534 + 54 000 + 144 459 + 69 000 + 53 000 - 20 000 

 
 
 
8 § ALLSVENSKAN I FRAMTIDEN (2010/11, 2011/12>) 
 
Diskuteras alternativa förslag på upplägg av seriesystemet samt redovisade uppfattningar vid träffen med 
lagledare m.fl. den 17 oktober 2009 i samband med elitseriesammandraget i Malmö. 
 

Beslutas 
- att föreslå en reduktion av Elitserien från nuvarande 12 lag till 10 
- att förändringen genomförs till säsongen 2011/12  
- att serien 2010/11 anpassas i förhållande härtill vad avser ned- och uppflyttning 
- att serien 2010/11 genomförs med två sammandrag och tre enkelmatcher 
- att information sänds ut under januari 2010, inklusive inbjudan till informationsträff i samband med 
elitseriesammandraget den 13 mars 2010 i Täby 
- att Thomas skriver inbjudan och Niklas skriver sammanfattning av AK:s förslag. 

   
9 § ALLSVENSKA KOMMITTÉN 
 - Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning 
 
Avstämning görs av nuvarande arbetsfördelning och planeringen för resten av året, som blir enligt följande. 
 
Serieindelning – Kansliet (samt specialgrupp med Björn, Jonas Sandbom och Bo Nyberg) 
Sammandragen – Bestäms senare (höstsammandrag) Stockholm/Täby, (Thomas, Niklas, Björn, Cajsa) 
Damallsvenskan – Cajsa, Niklas, Thomas 
Ekonomi – Thomas, Sven-Olof 
Tävlingsbestämmelserna – Niklas, Stellan och Sven-Olof  
Internet/-matcher – Thomas 
 
10 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2010-01-23--24   
 - AK-rapport, ev. beslutspunkter m.m. 
 
Thomas upprättar sedvanlig rapport inför styrelsesammanträdet samt lyfter upp angelägna punkter att bevaka i 
samband med fastställandet av budget för 2010 och framdeles.  
  
11 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
a) Schackakademien 
 
Vid förra AK-sammanträdet den 4 november 2009 bestämdes att AK skulle representeras av Thomas och Cajsa 
eller Björn vid träff med Schackakademien den 11 december 2009 i Stockholm rörande frågor om möjligheterna 
att åstadkomma förmånliga hotellavtal i samband med allsvenska sammandrag etc. 
 
Thomas rapporterar att vid träffen deltog han själv och Cajsa samt Sören Mellstig, Jan Ståhlberg, Pontus 
Carlsson och  Peter Hlawatsch. Sören skulle skriva minnesanteckningar. Schackakademien förklarade sig kunna 
hjälpa till med förhandlingar med hotell men tar inga egna initiativ. Positivt gensvar alltså såvitt avser 
möjligheterna att hjälpa till med förhandlingar i enskilda fall. 
 
 
12 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Ett Skype-möte hålls preliminärt onsdagen den 3 mars, kl. 20:30. 
 
13 § AVSLUTNING 
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Thomas tackar för ett väl genomfört möte och hoppas på ett bra allsvenskt decennium – och en fin 
damallsvenska till helgen, där Thomas ska vara tävlingsledare. 
 
----------------------------- 
 
Vid protokollet  Justeras   
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Thomas Franzén 


