
SSF:S REGEL- OCH DOMARKOMMITTÉ PROTOKOLL 2001:1 
SLOTTSGATAN 155 2001-01-03 
602 20 NORRKÖPING Möte i samband med Rilton Cup i Stockholm 
   
Närvarande: Johan Sigeman 
 Ulf Norevall 
 Jonas Sandbom 
 Berndt Söderborg 
 
******************************************************************************** 
 
§ 01001 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

därefter mötet för öppnat. 
 
§ 01002 Jonas utsågs till mötessekreterare. 
 
§ 01003 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes. 
 
§ 01004 Vi gick igenom föregående protokoll. 
 
§ 01005 Johan rapporterade kort från CS-mötet i Uppsala. Det fanns fortfarande inget protokoll från 

mötet. Johan informerade också att REDOs insända budgetförslag gått igenom. 
 
§ 01006 Jonas informerade om ärenden han handlagt i egenskap av REDOs sekreterare. Han hade 

bland annat, i samråd med Ulf, besvarat ett brev från Allsvenska Kommittén. Dessutom 
hade det som vanligt varit ett flertal frågor via telefon. 

 
§ 01007 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 ansökt om WIM-titel för Silvia 
Bürvenich. Han hade också varit i kontakt med Ronny Andersson angående Ronnys 
ansökan om IA-titel. 

 
§ 01008 Berndt informerade angående förberedelserna med domarseminariumet som ska hållas i 

Stockholm den 5-7 oktober 2001. Jonas fick i uppdrag att boka Salongerna om dessa är 
lediga. 

 
§ 01009 Vi tog åter upp Anders Sandströms Förbundsdomaransökan. Johan fick i uppdrag att 

meddela Anders om vad som saknas för att han ska kunna utses till förbundsdomare. 
 
§ 01010 Vi diskuterade SM i Linköping. Vi beslöt att preliminärt utse Ulf Norevall till domare i 

SM-gruppen och Berndt Söderborg  (vecka 1) och Jonas Sandbom (vecka 2) till domare i 
JSM och Mästarelit. Jonas sa att han eventuellt kunde få problem och att han därför skulle 
prata med eventuell reserv. Jonas fick i uppdrag att kontakta Linköpings ASS för att 
kontrollera om de hade några synpunkter på uttagningen innan REDO tar definitivt beslut. 

 
§ 01011 Vi pratade om vår del av SSFs hemsida. Martin hade meddelat att han lagt ut en 

uppdaterad SSF-pärm på sidan. Vi beslöt att Jonas ska försöka ta sig ner till Göteborg i 
april för att om möjligt tillsammans med Martin titta vidare på hemsidan. 

 
§ 01012 CS hade bett REDO berätta vilka lottningsprogram som REDO kan ”sanktionera” Vi kom 

på följande ”Swiss Perfect”, ”Protos 96”, ”Peter Bigges lottningsprogram” och ”Rockaden 
&Vallentunas Monradsprogram”. 



§ 01013 Jonas informerade att det tyvärr är stiltje i arbetet med ett nytt SM-program. 
 
§ 01014 Ulf fick i uppdrag att översätta de nya regler som FIDE beslutat om på kongressen i 

Istanbul. Han ska också prata med Bo Plato om att få dessa publicerade i TfS. Vi beslöt 
också att de nya reglerna ska gälla i SM trots att reglerna inte träder i kraft förrän 1 juli och 
SM startar 30 juni. 

 
§ 01015 Jonas påpekade att AK ska ha ett AK-seminarium den 7 april. AK har bland annat aviserat 

att de vill införa en ”nollgräns” när det gäller hur mycket det ska vara möjligt att komma 
försent innan partiet är förlorat. REDO är av åsikten att vi ska samma regel överallt. Alla i 
REDO bör försöka närvara vid detta AK-möte. 

 
§ 01016 Nästa REDO-möte hålls i samband med elitsammandraget i Lund lördagen den 17 mars 

2001 kl 09:00. 
 
§ 01017 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 

19:00-21:30. 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Jonas Sandbom     Johan Sigeman 


