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  Sveriges Schackförbund 
Allsvenska kommittén 

Sammanträde 2010:3 
Skype-konferens 2010-04-13 

 
 
 
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2010:3 
Datum Tisdagen den 13 april 2010   
Tid Kl. 20:30-22:30  
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 detta Skype-möte. 
 
2 § DAGORDNING 
 
Dagordningen fastställs 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 och fastställs.   
 
b) Uppföljning av beslutspunkter, m.m. 
Beslutspunkter för uppföljning enligt bilaga till dagordningen behandlas i förekommande fall löpande under mötet. 
 
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 och utvärdering 
 
Sammandragen i Täby genomfördes på ett bra sätt. På Peter Hlawatschs initiativ och bekostnad visades upp en 
innovation. Som komplement till livesändningen av partier var det livesändning även från tävlingsarenan – en kul grej. 
Stellan meddelar att han med intresse såg sändningen från Danmark. Vi ställer oss frågan – skulle man inte kunna 
utveckla också med livesändning från kommentatorsrummet? 
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Beträffande övriga serier undrades hur många WO vi haft den gångna säsongen. Vi har ingen direkt jämförelse i dag. 
Niklas ställer i utsikt att göra en sådan genomgång senare. 
 
b) Protester och andra frågor 
 

Konfirmering av beslut under hand (e-postledes) 

1. SK Pjäsen SK–Team Viking II – Bortalaget saknade spelare vid bord 4 och dessutom saknade båda lagen 
spelare vid bord 8 (bortalaget hade i förväg meddelat att WO skulle lämnas). AK har bedömt att i och med 
vakant plats vid bord 4 har efterföljande spelare varit felplacerade med förlust som följd i berörda partier. 
Spelaren i fråga var oförskyllt frånvarande (bristande intern kommunikation) och avstängning utdöms inte. 
Partiet vid bord 8 döms 0-0, eftersom inget av lagen hade någon namngiven spelare på sin laguppställning. – 
Resultatet ändras från 4-4 till 5-2 (e-post 2010-03-16). 

 
 6 § EKONOMI 
 - Budget/Utfall 2009 (säsongen 2009/10) 

- Budget 2010 (säsongen 2010/11)  
 
Sammandrag i siffror 

 Budget  
2006 

Bokslut  
2006 

Budget  
2007 

Bokslut 
2007 

Budget  
2008 

Bokslut 
2008 

Budget 
2009 

Bokslut 
2009 

Budget 
2010 

Intäkter 827 000 767 653 857 000 802 900 819 000 797 200 796 000 780 500 774 000 

Kostnader 920 000 845 768 795 000 724 366 765 000 652 741 727 000 648 142 814 000 

Saldo - 93 000 - 78 115 + 62 000 + 78 534 + 54 000 + 144 459 + 69 000 + 132 358 - 40 000 

 
Diskuteras 

- Nya kontoplanen/layout – fint jobb! 
- Vissa kostnadsposter i den nya kontoplanen jämfört med den gamla 
- Resebidragen 2010/11 - Kommer sannolikt att bli högre än budgeterat (ca 30-40 tkr?); dock återstår ännu en 

hel del osäkra faktorer med slutligt antal deltagande lag etc. 
 
7 § EUROPACUPEN 2010 
 
SSF har tagit beslut om budget 2010 för bidrag upp till 20 tkr för deltagande lag i Europacupen. Antecknas att 
Europacupen spelas med sexmannalag. 
 
Diskuteras 

- Bidrag till damlag eller ej? 
- Kvalitetskrav på deltagare innan bidrag ges, deltagit i visst antal matcher t.ex.? 
- Anmälningsavgiften – betalas av klubben eller ur AK:s budget? 

 
Beslutas 
- att bidrag vid Europacupen 2010 utgår endast för deltagande lag i Öppna klassen, dvs. inte damklassen 
- att segrande lag i Elitserien 2009/10, Team Viking, är berättigat till bidrag 
- att ett krav från AK:s sida för fullt bidrag, 20 tkr, är att deltagare i laget har spelat minst en match i Elitserien 
- att minskning av ev. bidrag sker med 1/6 av bidraget för varje spelare som inte spelat minst en match i Elitserien 
- att AK betalar anmälningsavgiften för ett deltagande lag.  
 
8 § ALLSVENSKAN I FRAMTIDEN (2010/11, 2011/12>) 
 - Förslaget till ny serieindelning 
 - Lagledarträff 2010-03-13  
 
a) Serieindelning 2010/11 
 
Superettan 

Thomas konstaterar att för första gången har inget lag tänkt sig att avstå sin plats i Superettan. Beträffande Malmö 
saknas för dagen definitivt besked huruvida de ska delta reguljärt eller i alliansform. 
 
Ny serieindelning  

Niklas har i division III eliminerat vakansplatser och komprimerat till nio fulla grupper. 
Niklas förväntar inte någon större frekvens avhopp från den preliminära serieindelningen, som innehåller tre lag fler än 
i förra årets serie. Den preliminära serieindelningen presenteras offentligt den 1 maj 2010. 
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Diskuteras  

- Vissa omplaceringar av lag (division III) 
- Intresseanmälan från Haparanda om dubbelmatcher i Stockholmstrakten (division II:1) 
- Bjursås SK skrivelse (sexmannalag?) 
- Eventuellt ytterligare lag i division III:1 – fördel med 4-lagsgrupp (dubbelrondig) i stället för 5-lagsgrupp? 
- Sammandragen – Västerås har sökt slutsammandraget; första sammandraget har ingen sökt 
- Förslag: Tilldela Västerås slutsammandraget och dela upp första sammandraget i två eller tre grupper 

 
Beslutas 
- att genomföra två sammandrag i Elitserien; förutsättningarna för delat sammandrag för rond 1-3 ska undersökas 
- att tilldela Västerås slutsammandraget i Elitserien 
- att i övrigt dela in Elitserien i ”pooler” för geografiskt och ekonomiskt fördelaktig lottning 
- att säsongen 2010/11 inte ha ytterligare grupper med sexmannalag, utöver division III:1. 
 
b) Lagledarträffen 2010-03-13 
 

Thomas redovisar inledningsvis att nio klubbar har svarat på enkäten. 12 eller 10 lag i Elitserien? – Fem har sagt 12 
lag, fyra har sagt 10. Diskussionen vid lagledarträffen rekapituleras översiktligt med ledning av minnesanteckningarna. 
 
Diskuteras 

- Elitserien – 12 eller 10 lag? Jfr enkätutfallet 
- Superettan – Behålla eller ersätta med t.ex. två grupper i division I  
- Huvudförslag? – Behålla Superettan och banta till tre division I-grupper  
- Alternativ – Slopa Superettan och ha två division I-grupper – 10 eller 8 lag i varje grupp? 
- Konsekvensanalys av pyramiden i övrigt – platta till eller ej? 
- Ekonomiska konsekvenser av skilda alternativ – kostnader och intäkter (anmälningsavgifter) 
- Beslutsprocessen – SSF-styrelsen vid aprilsammanträdet; Superettan = kongressfråga 

 
Beslutas 
- att föreslå en bantning av Elitserien från 12 till 10 lag fr.o.m. säsongen 2011/12 
- att som AK:s huvudalternativ för dagen föreslå att Superettan behålls och oförändrat antal division I-grupper 
- att som komplement i förening med bibehållen Superetta överväga reducering av antalet division I-grupper 
- att Niklas tittar närmare på alternativen och mailar ut till oss i AK 
- att titta närmare på ett alternativ med slopad Superetta, som i stället ersätts av två division I-grupper och eventuella 
konsekvenser för övergångsbestämmelserna 
- att de olika alternativen diskuteras vidare e-postledes inom AK efter ytterligare ekonomiska kalkyler m.m.  
 
9 § 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 sitt förslag om ny layout av tävlingsbestämmelserna och innehållet med särskilt fokus på de punkter 
som kan behöva förändras/kompletteras inför säsongen 2010/11. En del ändringsförslag kan behöva tarva närmare 
överväganden och får anstå till säsongen 2011/12. 
 
Diskuteras bl.a. 

- 50-poängsregel 
- Laguppställning 
- Anmälningsavgifterna – Alternativ 3 väljs 
- Kollisionstabellen med helg- och rondnummer – Vi är inte mogna att ändra nu, behålls ett år till 
- Bolagiseringsfrågan – Niklas förslag till skrivning 
- Antal matcher/spel i samma rond – ändringen vi gjorde får vara kvar 
- Schablonavstånd – Åland ändras till 30 mil 
- Avstängning – Förtydligas 
- Turordningen – Texten om treor tas bort; justering i övrigt till andel vunna matcher av totalt spelade matcher i 

stället för gruppstorlek 
- Övrigt, bl.a. 

o Europacupen 
o Anpassningar av speldatum 2010/11 i förhållande till konkurrerande aktiviteter 
o Synpunkter om speldatum även 2011/12 
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Beslutas 
- att anta utkastet till TB med beaktande av synpunkter och ställningstaganden ovan  
- att Niklas uppdaterar utkastet i enlighet härmed 
- att ny remissrunda görs till samma krets som senast 
- att styrelsen därefter tillställs förslaget för beslut. 
 
10 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2010-04-24--25   
 - AK-rapport, ev. beslutspunkter m.m. 
 
Thomas förbereder rapport till kommande styrelsemöte och de huvudsakliga punkterna blir förslag om beslut 
beträffande  

- Ny serieindelning 
- Uppdaterade tävlingsbestämmelser, inklusive i förekommande fall förslag om övergångsbestämmelser inför 

2011/12.  
  
11 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Intet att anteckna. 
 
12 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Beslutas 

- att hålla ett möte efter kongressen – preliminärt onsdagen den 7 juli 2010 kl. 19:30, plats bestäms efter kongressen 
- att e-postledes till veckan (söndag kväll eller måndag-tisdag) ta ställning till i dag inte färdiga punkter. 
 
13 § AVSLUTNING 
 
Thomas tackar för engagerad medverkan och vi avslutar sammanträdet medelst ”Skype off”.  
 
----------------------------- 
 
Vid protokollet  Justeras   
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Thomas Franzén 


