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****************************************************************************************** 
 
§ 00061 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat. 
 
§ 00062 Jonas utsågs till mötessekreterare. 
 
§ 00063 Den av Johan utsända dagordningen godkändes. 
 
§ 00064 Föregående protokoll studerades och justerades därefter i befintligt skick. 
 
§ 00065 Vi diskuterade kort kommande budgeten. Johan fick i uppdrag att skriva ett förslag till CS i enlighet med våra 

diskussioner  
 
§ 00066 Jonas informerade om ärenden han handlagt i egenskap av REDOs sekreterare. 
 
§ 00067 Ulf Norevall informerade om de FIDE-ärenden han handlagt. Bland annat hade FIDE aviserat att det 

fortsättningsvis ska komma fyra Elolistor om året. Två av dem publiceras bara på nätet. Det hade även blivit 
ändrade regler för titelresultat. 

 
§ 00068 Berndt informerade om att han och Johan skrivit till TfS angående förfarandet vid Lottningen av ”SM-

grupperna” vid kongresstävlingarna. Deras skrivelse har publicerats. Vi diskuterade även det kommande 
domarseminariumet. 

 
§ 00069 Jonas hade tagit emot svar från hälften av de personer som han tillskrivit angående att de brutit SM. Vi 

diskuterade deras svar. Jonas fick i uppdrag att tillskriva alla och meddela i enlighet med våra beslut. 
 
§ 00070 Vi konstaterade att VI vi (Martin) nu har tillträde till SSFs hemsida. Martin har lagt ut den uppdaterade SSF-

pärmen som ett pdf-dokument. Martin fick i uppdrag att försöka ordna så att våra e-mailadresser på hemsidan 
omdirigeras till våra personliga e-mailadresser. 

 
§ 00071 Jonas informerade om att han utsett domare till Elitserien 2000/2001. 
 
§ 00072 Jonas informerade om de kontakter Martin och han haft med Christer Sandberg angående det nya SM-

programmet. 
 
§ 00073 Vi hade fått en ansökan om att bli utsedd till förbundsdomare från Anders Sandström. Vi beslöt att avslå 

ansökan då Anders inte hade erfarenhet från rätt typ av tävlingar. Johan fick i uppdrag att meddela Anders. 
 
§ 00074 Vi hade fått in en protest från Kenth Brilkman angående slutresultatet i Skol-SM 2000 klass D. Vi diskuterade 

ärendet. Vi har en bestämd uppfattning i fråga, men beslöt att ta in synpunkter från Daniel Matus innan vi fattar 
slutligt beslut. Vi konstaterade att Skolschackkommittén måste ta de slutliga beslutet. Johan fick i uppdrag att 
meddela Skolschackkommittén vårt beslut när vi tagit del av Daniels synpunkter. 

 
§ 00075 Vi diskuterade det svar vi fått från Grijssen på den av Johan författade frågan angående blixtreglerna. 
 Vi var mycket nöjda med det svar vi fick som helt överenstämde med vår åsikt i frågan. 
 
§ 00076 Nästa möte sker i Stockholm den 3 januari 2001 i samband med Rilton Cup som spelas i Mälarsalen. 
 
§ 00077 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 19:30-22:10. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Jonas Sandbom     Johan Sigeman 


