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******************************************************************************************
§ 00001 REDOs nya ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet
för öppnat.
§ 00002 Vi startade mötet med en kort presentation av oss själva.
§ 00003 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 00004 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 00005 Föregående protokoll studerades och lades därefter till handlingarna (Janne Wikander hade redan
justerat det).
§ 00006 Johan rapporterade kort från CS-mötet i Katrineholm i slutet av januari. Han hade bara kunnat närvara
på lördagen och hade ännu inte fått tagit del av protokollet.
§ 00007 Jonas informerade om ärenden han handlagt i egenskap av REDOs sekreterare. Han hade bland annat
fått ett brev från Skånes Schackförbund där Skånes SF ber REDO att utse ett antal personer till
distriktsdomare. Mötet beslöt att uppdra åt Jonas att inhämta upplysningar om de sökande och – om
dessa upplysningar var tillfredsställande – utse de sökande till distriktsdomare.
Efter mötet har Jonas kontaktat Skånes Schackförbund och kontrollerat att personerna har fullgjort
praktiken. REDO har därmed beslutat att utse Anil Surender, Anders Sandström, Magnus Nilsson,
Anna-Stina Brassman, Nils Nordahl, Jonas Persson, Pesach Laksman, Efraim Laksman, Alf Oredsson,
Dan Östergaard och Leif Lindkvist till distriktsdomare.
Jonas informerade om att han hjälpt Skara SS med att hitta domare till Elitserieslutsammandraget i
Skara den 17-19 mars 2000. Domarna blir IA Ulf Norevall, IA Jonas Sandbom, IA Peter Berntsen, FD
Ronny Andersson, FD Thore Andersson och FD Stephan Lindberg.
§ 00008 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer. Vi tog även del av hans
skriftliga rapport till CS. Han berättade att han haft en del skriftlig korrespondens med FIDE och att han
fått svar på en del av sina frågor medan FIDE valt att inte besvara en del andra frågor.
§ 00009 Berndt berättade att han varit i kontakt med Örebro SS om hjälp att hitta lokal till den planerade
förbundsdomarkursen i Örebro den 13-14 maj 2000. Göran Olsson hade lovat honom att ordna med
lokal och att ta fram bra hotellalternativ. Berndt lovade att ordna med inbjudan till kursen veckan efter
Wasaloppet (som han har för avsikt att delta i för 28 gången!).
§ 00010 Lokalen för SM 2000 är klar. Turneringen kommer att spelas i Örebro Medborgarhus. Vi utsåg Ulf
Norevall till domare för SM-gruppen och Stephan Lindberg (vecka 1) och Jonas Sandbom (vecka 2) till
domare för Mästarelit, Junior-SM och Veteran-SM.
Berndt lovade att hjälpa till med lottningen av Junior-SM och Mästarelit.
§ 00011 Johan tog upp frågan om vad REDO bör ha med på Sveriges Schackförbunds hemsida. Jonas
informerade om att vi har namnen på ledamöterna och en kort beskrivning av REDO. Dessutom ligger
Ulf Norevalls översättning av FIDEs spelregler på sidan.
Efter en stunds diskussion kom vi fram till att Jonas ska skicka följande information till Webmastern:
Lista över IA och FD. Att vi ska lägga ut en e-mailadress där man kan ställa regelfrågor.
Ulf har för avsikt att skaffa sig e-mail och internet. Så fort han gjort det ska han se till att vi lägger ut
information om FIDE-registrerade turneringar i Sverige.
§ 00012 Jonas framförde sina ursäkter att han ännu inte är färdig med uppdateringarna av SSF-pärmen. Han
anmodades att åtgärda det omgående.
§ 00013 Berndt hade tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2000-2004. Vi diskuterade hans förslag och
beslöt att titta vidare på det vid nästa möte.

§ 00014 Berndt Söderborg fick i uppdrag att planera för en förbundsdomarkurs i Örebro den 13-14 maj 2000.
§ 00015 CS hade åter anmodat REDO att försöka ta fram ett nytt SM-program. Vi diskuterade ämnet och kom
fram till att rekommendera Örebro SS att använda Peter Bigges program vid sommarens SM. Vi beslöt
att Johan tar kontakt med Christer Sandberg för att se om han kan hjälpa till med att göra ett nytt
windowsbaserat SM-program. Johan fick också i uppdrag att ansöka om pengar från CS till
utvecklingskostnader så snart vi vet vilket behov som finns. Preliminärt bedömer REDO kostnaden till
cirka 20 000 kronor.
§ 00016 Vi konstaterade att REDO skickat in sitt bidrag till verksamhetsberättelsen.
§ 00017 Vi diskuterade Per Sörenfors förslag till ny ratingtabell. Vi hade också tagit del av en undersökning som
Tom Wedberg gjort. Efter mycket diskussioner kom vi fram till att det för närvarande inte är aktuellt
med att ändra ratingtabellen. Vi diskuterade även andra förslag som Per Sörenfors har på sin utmärkta
hemsida, avsnittet "reformera svenskt schack". Vi finner flera av hans idéer intressanta framför allt
avsnittet om central ratingberäkning. Vi beslöt att diskutera vidare i ärendet.
§ 00018 Johan tog upp frågan om att utöka REDO. Johan hade sett i gamla REDO-protokoll att Martin Norbäck,
Manhem tidigare deltagit. Vi beslöt att Johan ska ta kontakt med Martin för att höra om han har intresse
av att vara adjungerad alternativt ingå i.
§ 00019 Mötet diskuterar (utan att frågan hänskjutits till REDO) om en spelare bör avstängas från spel i
kommande rond i alls venskan om det har lämnats w.o. på spelarens bord fastän det inte är spelarens fel
att situationen uppkommit utan i stället kommunikationsproblem/missförstånd hos lagledaren. Mötet
ansåg att spelaren måste avstängas i alla fall. I annat fall skulle det bli stora tolkningsproblem. Man
skall också komma ihåg, att spelaren inte blir ”svartlistad”, det är mera ett straff för laget/klubben i
fråga.
§ 00020 Vi diskuterade igen allsvenskans övergångsbestämmelser som ju skiljer sig från vad som annars gäller.
Vi beslöt att Johan ska ta upp frågan på nästa CS-möte för att ta reda på vad CS anser om saken.
§ 00021 Johan hade fått ett e-mail från Per Hedlund, U-schack där han vill att vi ska hjälpa till med att hålla en
domarkurs i Västmanland. Vi beslöt att Jonas tar kontakt med Per och erbjuder U-schack att delta på
Stockholms Schackförbunds klubb- och distriktsdomarkurs den 6 maj eller att U-schack kontaktar
Stephan Lindberg , som erbjudit sig att hjälpa till i mån av tid, och hör med honom om han kan tänka
sig att komma till Västmanland.
§ 00022 Vi diskuterade en fråga som Gunnar Lundberg, Malmö AS ställt till Johan via e-mail. Frågan gick ut på
hur man ska bete sig när två spelare i ett KM kommer överens om remi utan att spela partiet.
Vi konstaterade att det i FIDE-handboken avsnitt C.06 § 19 och § 30 framgår att domaren kan döma 0-0
om han finner det lämpligt. Detta bör vara huvudalternativet i de tävlingar som SSF har ansvar för, samt
i av FIDE sanktionerade turneringar. Vi menar dock att det på klubbnivå måste vara upp till arrangören
att avgöra vad som är lämpligt. Johan fick i uppdrag att meddela Gunnar vår synpunkt.
§ 00023 I enlighet med diskussionerna på föregående REDO-möte diskuterade vi eventuella stipendium som
skulle göra det möjligt för förbundsdomare att få möjlighet till IA-praktik. Berndt fick i uppdrag att
skriva ett förslag som Johan sedan ska ta med till CS.
§ 00024 Johan berättade att REDOs budget för 2000 gått igenom.
§ 00025 Johan fick i uppdrag att rekommendera CS att SSF ska ta ut en förseningsavgift på motsvarande 100
CHF, i enlighet med FIDEs regler, vid försent rapporterade turneringrapporter i FIDE-registrerade
turneringar.
§ 00026 Nästa REDO-möte hålls i samband med domarkursen i Örebro den 13 maj 2000.
§ 00027 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 13.00-16.00
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