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

PROTOKOLL 2000:3
2000-07-04
Scandic Grand Hotel i Örebro

Johan Sigeman
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Martin Norbäck (adjungerad)

******************************************************************************************
§ 00043 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för
öppnat.
§ 00044 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 00045 Den av Johan utsända dagordningen godkändes.
§ 00046 Föregående protokoll studerades och justerades därefter i befintligt skick.
§ 00047 Johan rapporterade CS-ärenden inför CS-mötet och kongressen.
§ 00048 Jonas informerade om ärenden han handlagt i egenskap av REDOs sekreterare. Det hade varit en del
mindre problem med dispensansökningar men dessa är nu lösta. Han hade fått in en domarrapport från
Kristallens SK. Där de rapporterade att två spelare brutit deras Elo-turnering. Jonas fick i uppdrag att
tillskriva dessa spelare.
§ 00049 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.
§ 00050 Berndt tog med anledning av de problem som blev i år upp frågan om att förhindra klubbmöten i de tre
sista ronderna i de högre grupperna i SM. Vi beslöt på förslag av Johan att klubbmöten inte ska ske i de
tre sista ronderna. Berndt fick i uppdrag att tillskriva TfS för att sprida REDOs beslut.
Vi diskuterade när och var nästa domarseminarium skulle hållas. Vi beslöt att ge Berndt i uppdrag att
kolla upp tre föreslagna tillfällen 29-30 september 2001 , 6-7 oktober 2001 eller under Hasselbacken
turneringarna i Stockholm sensommaren 2001. I samtliga fall i Stockholm.
§ 00051 Vi diskuterade starten av SM. Vårt intryck var att det flöt på bra.
§ 00052 Vi diskuterade SSFs hemsida. Jonas berättade att den blivit lite uppdaterad med REDO-material. Jonas
fick i uppdrag att diskutera med Per Hultin om REDO kunde få möjlighet att uppdatera själva. Om det
går i lås lovade Martin att sköta denna bit.
§ 00053 Jonas fick i uppdrag att utse domare till Elitserien säsongen 2000/2001. Han ska kontakta Luleå SS (Kaj
Engström) och Lunds ASK (Calle Erlandsson) och höra vad de har för synpunkter på domare till
sammandragen.
§ 00054 SSF-pärmen är uppdaterad (word-format) av Martin och Jonas. Martin talade om att den i princip är
färdig för uppkopiering. Martin fick i uppdrag att slutföra arbetet och be kansliet att kopiera upp denna.
Martin berättade också att han även konverterat SSF-pärmen till pdf-format så att det ska gå att lägga ut
den på nätet.

§ 00055 Jonas och Martin hade träffar Christer Sandberg angående de SM-program som CS bett REDO ta fram.
Christer har skickat ett e-mail där han ställer en del ytterligare frågor. Martin fick i uppdrag att besvara
detta e-mail.
Johan fick i uppdrag att prata med Tävlingskommittén om SM-programmet.
§ 00056 Vi hade fått in en "blivande IA stipendiumansökan" från Ronny Andersson. Vi beslöt att bevilja 1000
kronor i stipendium. Johan fick i uppdrag att se till att kansliet betalar ut 1000 kronor till Ronny.
§ 00057 Johan hade fått en regeltolkningsfråga från Per Sörenfors angående blixtschack. REDO ansåg att svaret
inte var glasklart. Johan fick i uppdrag att tillskriva FIDE (genom Geurt Gijsssen) och fråga om
tolkningssvaret.
§ 00058 Jonas meddelade att det på nätet fanns möjlighet att läsa de förslag till regeländringar som kommer att
diskuteras på FIDEs nästa kongress. Han uppmanade alla att försöka titta igenom dessa.
§ 00059 Nästa möte sker preliminärt i Luleå den 14 oktober 2000 på kvällen. Detta sammanfaller med
Elitseriesammandraget i Luleå den (13-15 oktober) där Berndt, Ulf och Jonas i alla fall kommer att
finnas på plats.
§ 00060 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 10-13.
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