Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén
Sammanträde 2010:2
Skype-konferens 2010-03-03

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2010:2
Onsdagen den 3 mars 2010
Kl. 20:30-23:30
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 detta Skype-möte.
2§

DAGORDNING

Thomas föreslår att vi under tillämpliga punkter tar upp de senaste styrelsefrågorna med bäring på AK:s
verksamhet.
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 2010-01-05
a) Godkännande
b) Uppföljning av beslutspunkter

a) Godkännande
Föregående protokoll gås översiktligt igenom.
Antecknas att under § 8 ”Allsvenskan i framtiden” har felaktigt angetts att Elitserien 2010/11 genomförs med två
sammandrag och tre enkelmatcher. Rätt ska vara att det gäller Elitserien 2011/12.
Protokollet fastställs med iakttagande av ovanstående korrigering.
b) Uppföljning av beslutspunkter, m.m.
Beslutspunkter för uppföljning enligt bilaga till dagordningen behandlas i förekommande fall löpande under
mötet.
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5§

ALLSVENSKA SERIEN 2009/10
a) Rapportering/utvärdering
• Elitserien (sammandrag etc.)
• Superettan
• Övriga serier
• Damallsvenskan 2010-01-08--10
• Livesändning och övrig Internetrapportering
b) Protester och andra frågor (under hand behandlade resp. i balans)

a) Rapportering/utvärdering
Elitserien, Superettan och Övriga serier
Intet särskilt att anteckna.
Damallsvenskan 2010-01-08—10
Cajsa informerar om en lyckad tävling, inklusive flickturneringen som spelades samtidigt. Beträffande
Damallsvenskan upplevs mycket jobb i förhållande till ”resultatet”. Hur vill vi ha det i framtiden, fortsättningen
eller inte? Eftersom det inte är så många klubbar som deltar ännu så är marginalerna små för att ha tillräckligt
underlag för tävlingen. Därutöver är det problem till ett sent skede beträffande lag som inte kan bestämma sig
om de ska delta eller inte. Det krävs eldsjälar för att marknadsföra och få underlag för tävlingen.
Något som bör övervägas är också tidpunkten för tävlingen. Januari är i och för sig bra men kanske senare i
månaden för att undvika ev. kollision med julledigheter.
Ekonomiskt bedöms tävlingen ligga inom budget (budget 10 tkr för såväl 2009 som 2010).
Cajsa föreslår att vi avvaktar till sommaren och tar ställning senare om eventuell damallsvenska nästa år.
Livesändning och övrig Internetrapportering
Internetrapporteringen i Elitserien fungerade bra senast, i Superettan inte alls.
Utbildning av matchfunktionärer och förenkling behövs för att klara av matchrapportering i främst Superettan.
Domarnas/funktionärernas uppgifter i detta avseende bör regleras i tävlingsbestämmelserna.
Kopplingen medlemssystemet och spelarregistreringarna diskuteras.
b) Protester m.m.
Konfirmering av beslut under hand (e-postledes)
1. Rödeby SK-Solna SS – Begäran om att ett parti skulle få spelas i Stockholm i stället för i Rödeby
samtidigt med övriga sju partier – Avslag (e-post 2010-02-25; jfr TB punkt 13, andra stycket, sista
meningen).
Övrigt
Fråga har med anledning av den senaste tidens trafiksvårigheter uppkommit var gränsen går för force majeure
och bedömning i förväg om resa kan göras eller inte. AK:s mening är att tävlingshelgen bör avvaktas innan
slutlig ställning tas till om en match kan genomföras eller inte.
6§

EKONOMI
- Budget/Utfall 2009 (säsongen 2009/10)
- Budget 2010 (säsongen 2010/11)

Sven-Olof presenterar det ekonomiska läget, inklusive budget 2010, enligt följande tablå. Vad avser budgeten för
2010 skedde tidigare den förändringen att AK:s andel av kanslikostnaderna höjdes från 40 tkr till 100 tkr, Vid
senaste styrelsemötet återinfördes budget för Europacupen (20 tkr). Budgetunderskott 2010 utgör numera 40 tkr.
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
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Budget
2008
819 000
765 000
+ 54 000

Bokslut
2008
797 200
652 741
+ 144 459

Budget
2009
796 000
727 000
+ 69 000

Prognos
2009
780 000
643 143
+ 136 857

Budget
2010
774 000
814 000
- 40 000

Diskussion
- Domarresurser och domarkostnader
- Thomas kontakter med RK (Jonas Sandbom)
- Lagmästerskap kräver bästa möjliga domarkompetens
- Domarfrågor får diskuteras även under punkten om tävlingsbestämmelserna
- Avslutningen av Elitserien och Superettan – Priser klara till sammandragen i Täby
7§

ALLSVENSKAN I FRAMTIDEN (2010/11, 2011/12>)
- Förslaget till ny serieindelning
- Lagledarträff 2010-03-13
Niklas sammanställning av förslaget om framtida utformning av allsvenska seriesystemet gås igenom.
Sammanfattningen ska ligga till grund för lagledarträffen den 13 mars i Täby och även läggas ut på
schack.se/Förbundsnytt för tillfälle till synpunkter. Vissa kompletteringar görs.
Beslutas
- att fastställa innehåll och utformning av informationsbladet med förslag om Allsvenskan i framtiden
- att synpunkter på förslagen kan lämnas till SSF:s kansli senast den 31 mars 2010
- att förslag om det framtida seriesystemet och tävlingsbestämmelser för 2010/11 samt
övergångsbestämmelser inför 2011/12 ska läggas fram för SSF:s styrelse till dess sammanträde den 2425 april 2010.

8§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2010/11
a) Övergripande aspekter om TB 2010/11
b) Vissa generella bestämmelser, bl.a. nya FIDE-regler och SSF:s TB
c) Övriga ändringsbehov

Niklas presenterar utkast till nytt upplägg, främst layoutmässigt, av tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan.
Diskussion
- Förändringsbehov utöver vad som föranleds av ändringar i seriesystemet 2011/12
- Formaliedelarna i TB
- Layoutfrågor, bl.a. avsnittsindelning och -numrering
- 1.3 – Thomas redovisar synpunkter på att lagmästare ska vara en klubb; detta med anledning av
bolagiseringsfrågan som diskuterats
- 2.3 – Anmälningsavgifter; nya intervaller kan vara Superettan 9 tkr, division II 3 tkr, division III 1500
kr. Elitserien och Division I oförändrat 15 tkr respektive 7 tkr.
- 5.7 – Starttid för match, kl. 10 eller 11 som huvudregel? Underrättelser eller ej till kansliet? Om lagen
är överens skulle man kunna ändra mer än en timme och i vart fall då ska kansliet informeras.
- 6.4 – Domare och informationsansvar för Internet; diskuteras även antalet domare och frågan om en per
match vid sammandragen eller begränsa; huvuddomare ett krav men assisterande kan vara vanlig
funktionär. I bilaga 3 till TB kan tillföras hur många domare SSF bekostar.
- 7.5 – Ta bort regeln om ELO+50; diskuteras även 100-regeln kontra omplacering max. två steg
- 7.9-10 – Kolliderande rondnr/helgnr – tillämpningssvårigheter? I stället maximera antal matcher per
spelare?
- 12 – Europacupen; ytterligare detaljreglering behöv för rätten till bidrag (jfr hittillsvarande regel)
- Ytterligare frågor rörande TB får tas under hand
Beslutas
- att ytterligare synpunkter på utkast till TB kan vi lämna till Niklas senast den 7 mars
- att förslaget till nya TB därefter tillställs bl.a. RK för synpunkter
- att vi, innan förslaget tillställs SSF:s styrelse, behandlar TB vid ett AK-möte tisdagen den 13 april, kl. 20:30
(Skype).
9§

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2010-04-24--25
- AK-rapport, ev. beslutspunkter m.m.

Thomas upprättar sedvanlig rapport inför styrelsesammanträdet samt lyfter upp angelägna punkter att bevaka,
dels vad avser det framtida seriesystemet, dels tävlingsbestämmelserna samt budgetfrågor.
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10 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.
11 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Delar av AK deltar vid lagledarträffen lördagen den 13 mars 2010 i Täby. Så här långt är det klart att Thomas,
Sven-Olof och Niklas kommer att vara närvarande.
Nästa AK-möte hålls tisdagen den 13 april 2010, kl. 20:30 (Skype).
12 §

AVSLUTNING

Thomas tackar alla för engagerad medverkan och vi släcker ner våra Skype-uppkopplingar.
----------------------------Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Thomas Franzén

BILAGA
Sammanställning av förslag rörande Elitserien och Superettan
Se även denna länk: http://www.schack.se/forbundsnytt/pdf/seriesystem.pdf
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BILAGA

Elitserien och Superettan
Förslag från Allsvenska kommittén 2010-03-03
Bakgrund
Allsvenska kommittén har under året diskuterat utformningen av framtidens seriesystem.
Framför allt gäller det Superettans vara eller icke vara, eftersom prövotiden för denna serie
går ut till sommaren. Dessutom har AK inför årets säsong fått in flera förslag till ändringar när
det gäller Elitseriens utformning.
Elitserien
Vid ett möte med Elitserielagens lagledare i samband med det första sammandraget säsongen
2009/10 framkom två huvudlinjer när det gäller Elitseriens framtida utformning:
● Elitserien är bra som den är med en blandning av sammandrag och enkelmatcher.
● Elitserien bör enbart spelas i sammandragsform.
Stödet för var och en av dessa linjer var ungefär lika stort. AK föreslår därför en
kompromisslösning enligt följande:
- Elitserien bantas till tio lag.
- Varje år spelas två treronderssammandrag och tre enkelronder.
- Två lag flyttas ner från Elitserien.
Därmed minskar man antalet enkelronder, men tar inte bort dem helt. Dessutom slipper man
de sportsligt mest ojämna mötena, något som också förts fram som ett önskemål av vissa
klubbar.
Superettan
Under de tre säsonger som Superettan har provats har en del invändningar framförts. Dessa
gäller främst ekonomin i att ha ytterligare en rikstäckande serie under Elitserien, men
dessutom har det faktum att endast fyra av tio lag varit kvar till efterföljande säsong
kritiserats.
När det gäller ekonomin har AK förståelse för synpunkterna, men menar att det är svårt att
hitta en sportsligt acceptabel lösning som är billigare. Sedan införandet av det nya
seriesystemet har tvärtom resekostnaderna minskat för seriesystemet i sin helhet, vilket beror
dels på att man har accepterat kreativa lösningar när det gäller spelprogram och inplanerande
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av dubbelmatcher, dels att de ur resesynpunkt ”värsta” mötena har placerats vid
sammandragen.
Att enskilda lag får längre resor än de skulle haft i en annan serie är tyvärr ofrånkomligt.
Oavsett vilken serieindelning man väljer kommer vissa lag att vara vinnare och andra
förlorare.
Med den seriesammansättning vi har nu är det främst lag från södra Sverige som skulle tjäna
på att spela i division 1 istället för i Superettan. För norrlandslagen kan vi inte se något som
visar att spel i Superettan skulle vara dyrare än spel i division 1 norra. Allsvenska kommittén
föreslår därför:
-Att Superettan blir kvar som ett mellansteg mellan
Elitserien och division 1.
-Att antalet nedflyttade lag ändras från fyra till två.
-Att kvalmatcher spelas mellan de fyra division 1-segrarna och att de två vinnarna flyttas upp
till Superettan. Idéer om hur kvalspelet skulle kunna fungera är välkomna.
Synpunkter
Synpunkter på detta förslag tas tacksamt emot och kan skickas till SSF:s kansli senast 31
mars. I april kommer allsvenska kommittén att lägga fram sitt slutliga förslag till
tävlingsbestämmelser inför säsongen 2010/11. Tanken är att de nya bestämmelserna ska gälla
fullt ut från säsongen 2011/12 och att upp- och nedflyttning kommer att anpassas under
övergångssäsongen 2010/11.
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