Elitkommittémöte
Skype, 26 aug 2015 kl. 17.30-18.10
Närvarande: Sverrir Thor (ordförande), Pontus Sjödahl, Anders Pettersson, Stellan Brynell
(adjungerad), Håkan Winfridsson (adjungerad),
§1 Mötets öppnande
Sverrir hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.
§3 Val av protokollförare
Pontus valdes till protokollförare
§4 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte godkändes.
§5 Genomgång av olika ansvarsområden
a) Lag-EM
Stellan redogjorde för planering och laguttagning till Lag-EM på Island. Sverige kommer att
skicka lag i både öppen klass och damklass. Laget i öppen klass är klart och kommer att bestå
av Nils Grandelius, Emanuel Berg, Tiger Hillarp Persson, Erik Blomqvist och Jonathan
Westerberg. Laget i damklassen är nästan klart och kommer att bestå av Inna Agrest, Jessica
Bengtsson, Angelina Fransson, Emilia Horn och en till som i skrivande stund ej gett
klartecken. Stellan Brynell följer med som lagkapten för båda lagen.
b) Ekonomiskt stöd för representant till VM i blixt- och snabbschack
Stellan lyfte frågan om att ge stöd åt en representant vid VM i blixt- och snabbschack. EK
konstaterar att det inte finns budgetutrymme för årets tävling (Berlin 9-15 oktober 2015). EK
avser ta upp frågan i samband med budgetarbete inför 2016.
c) Lägesrapport internationella ungdomstävlingar
Håkan redogjorde för planering inför J-VM, U-EM och U-VM. Uttagning och anmälan är klar
för samtliga tävlingar. Det har pågått en diskussion om att införa rankinggränser för uttagning
till frivilligplatser på ungdomstävlingarna.
d) Elitlag veteran
Sverrir tog upp frågan om att skicka ett elitlag till veteran-VM. Det finns flera starka spelare
som är aktiva och intresserade av att åka på VM. EK avser återkomma till frågan inför
planering av nästa års budget.
§6 Övriga frågor
a) Betänketid SM-gruppen
Anders tog upp frågan om att utvärdera och eventuellt öka på betänketiden i SM-gruppen.
Möjligen förekom fler misstag än vanligt i slutfasen av partierna. I diskussionen framkom att
misstag är vanliga även på hög nivå. Införandet av ”Sofia-rules” påverkade längden av

partierna, vilket leder till fler tidsnödssituationer. Vidare är det opraktiskt att SM-gruppen har
längre betänketid då de redan startar en timme senare än övriga grupper. EK kom fram till att
inte föreslå någon vidare utvärdering/ändring.
b) EK-beslut mellan möten
Pontus undrade hur beslutsgången är när EK får detaljfrågor mellan möten. Vi kom överens
om att tänka på att skicka kopia till ek@schack.se när svar ges av enskild ledamot.
§7 Nästa möte
21 oktober 2015 kl. 17:30
§8 Mötets avslutande
Sverrir tackar för visat intresse och avslutar mötet.

