SSF:S REGEL- OCH DOMARKOMMITTÉ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING
Närvarande:

PROTOKOLL 2000:2
2000-05-13
Scandic Grand Hotel i Örebro

Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Martin Norbäck (adjungerad)

******************************************************************************************
§ 00028 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande, och då speciellt Martin Norbäck, välkomna
och förklarade därefter mötet för öppnat. Det antecknades att Ulf Norevall inte kunde närvara på grund
av utlandsresa.
§ 00029 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 00030 Dagordning upprättades och godkändes
§ 00031 Föregående protokoll studerades och justerades därefter i befintligt skick.
§ 00032 Johan rapporterade kort från CS-mötet i april. REDOs förslag till stipendium för förbundsdomare som
har för avsikt att bli IA har antagits. REDO ansvarar själva för utdelning av stipendiumen. Johan fick i
uppdrag att skriva till TfS och berätta om stipendiumet.
Johan hade också tagit upp frågan om hur det ska gå till när REDO tar ut domare till SM. CS hade då
framfört åsikten att det är REDO som tar ut domarna, men att det är bra om REDO kontaktar
arrangörerna för att höra deras åsikter.
Johan hade begärt att REDO skulle få införa en straffavgift för de arrangörer som inte rapporterar sina
FIDE-registrerade turneringar tid. CS hade inga invändningar. Vi beslöt därför att införa en straffavgift
för försent inkomna turneringsrapporter i FIDE-registrerade turneringar. Straffavgiften är lika med
registreringsavgiften för turneringen, dock lägst motsvarande 50 CHF. Ulf får i uppgift att bevaka detta
och i förekommande fall be kansliet att fakturera straffavgiften.
Den sista frågan som Johan tagit upp i CS rörde samordning av övergångsbestämmelser mellan REDO,
AK och TK. CS tyckte att det inte fanns något behov av ändringar i tävlingsbestämmelserna. REDO
tycker fortfarande att det borde göras något åt tävlingsbestämmelserna, men finner att det för nuvarande
inte finns stöd för det i CS. Vi får därför återkomma med detta vid ett senare tillfälle.
§ 00033 Jonas informerade om ärenden han handlagt i egenskap av REDOs sekreterare. Stephan Lindberg hade
varit i kontakt med Jonas angående "problemet" med hans domeri i SM. Vi diskuterade frågan och gav
Jonas i uppdrag att prata med Stephan.
§ 00034 Ulf Norevall hade lämnat en skriftlig rapport till CS med ELO-ärenden som han haft. Vi studerade Ulfs
rapport och lade den därefter till handlingarna.
§ 00035 Berndt berättade att det endast blivit 5 deltagare i förbundsdomarkursen i Örebro som pågår 13-14 maj.
Kursledare är Berndt och Jonas.
§ 00036 Vi beslöt att köpa in ett exemplar var av "The Chess Organisers Handbook" till Johan och Martin.
§ 00037 Vi diskuterade SM-adminstrationsprogram. Jonas och Johan berättade att de varit i kontakt med Christer
Sandberg. Christer Sandberg kommer till Stockholm den 12 juni och demonstrerar programmet.
Kostnaden för REDO blir hans resa. Christer har erbjudit sig att vidareutveckla programmet. Han har
betonat att han inte vill ha betalt för sitt arbete. Martin berättade att han tittat på befintliga
internationella likartade program. Han fick i uppgift att undersöka saken vidare.
§ 00038 Jonas och Martin fick i uppdrag att träffas för att slutföra arbetet med SSF-pärmen. De kom överens om
att träffas den 10-12 juni i Stockholm. Bland annat ska SSF-pärmen läggas ut som ett pdf-dokument på
SSFs hemsida.
§ 00039 Jonas fick i uppdrag att kontakta Ronny Andersson angående "IA-stipendium".

§ 00040 Nordvästra Skånes Schackförbund hade åter inkommit med en ansökan om att Ronny Andersson skulle
utses till IA. REDO konstaterade att ansökan inte var riktig. Johan fick i uppdrag att kontakta
Nordvästra Skånes SF och åter förklara hur ansökan ska se ut och att de därefter får återkomma igen.

§ 00041 Nästa REDO-möte hålls i Örebro den 4 juli klockan 10:00.
§ 00042 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 21:30-22:45
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