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

PROTOKOLL 2001:2
2001-03-17
Scandic Hotel i Lund

Närvarande: Johan Sigeman
Martin Norbäck
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
********************************************************************************
§ 01018 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
därefter mötet för öppnat.
§ 01019 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 01020 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 01021 Vi gick igenom föregående protokoll.
§ 01022 Johan rapporterade kort från senaste CS-mötet. Där hade det förts en lång diskussion om
FIDE.
§ 01023 Jonas berättade att han svarat på en del regelfrågor. Både via e- mail och brevledes.
Vi diskuterade det e- mail vi fått från Christer sandberg. Jonas fick i uppdrag att tillskriva
honom i enlighet med våra diskussioner.
§ 01024 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer. I övrigt
hänvisade han till den rapport som han skickat till CS och REDO.
§ 01025 Berndt informerade att det nu är klart med lokalfrågan för domarseminariumet i Stockholm
den 6-7 oktober 2001. Vi kommer att vara i Stockholms Schacksalonger. Berndt fick i
uppdrag att se till att inbjudan går ut i TfS 5 och 6. Inbjudan ska dessutom gå ut
tillsammans med Förbundsaktuellt. Vi beslöt att kursavgiften ska vara 400 kronor.
§ 01026 Martin rapporterade att han lagt ut de senaste REDO-protokollen på Sveriges
Schackförbunds hemsida. Martin fick i uppdrag att se till att våra e-mailadresser länkas
direkt till våra privata e- mailadresser. Vi diskuterade också att lägga ut en faq om regler.
§ 01027 Johan fick i uppdrag att be Ingvar Carlsson påpeka för FIDE att FIDE måste bli bättre på
att svara på frågor från medlemsförbunden. Ulf har påpekat att han ibland får svar och
ibland inte.
§ 01028 Vi diskuterade SM i Linköping. Vi beslöt slutgiltigt att utse Ulf Norevall till domare i SMgruppen och Stephan Lindberg (vecka 1) och Jonas Sandbom (vecka 2) till domare i JSM
och Mästarelit. Jonas meddelade att han haft kontakt med Linköping angående domarna
och att de inte haft några synpunkter. Johan tog upp Ingvar Carlssons oro angående att inte
Linköpings ASS lottningsprogram var ”godkänt” av REDO. Martin fick i uppdrag att
kontakta Bo Sjögren för att få möjlighet att testa programmet. Martin fick si amband med
detta också i uppdrag att testa SOSS och om nödvändigt kontakta Christer Sandberg.
Linköpings ASS hade frågat REDO om vi hade något emot att det inte görs någon
preliminärlottning till SM. Lottningen ska istället ske efter incheckningen. REDO hade
inga invändningar.

§ 01029 Ulf hade jobbat med översättningen av FIDEs nya regler. Vi gick igenom översättningen
och enades om texten. Martin fick i uppdrag att skriva in ändringarna och att därefter se till
att dessa skickas ut till REDO för en sista korrektur. Ändringarna ska sedan publiceras i
TfS. Martin fick i uppdrag att se till att de nya reglerna snarast efter korrekturen läggs ut på
hemsidan.
§ 01030 CS hade bett REDO att tydligare spalta upp de lottningsprogram som vi hade godkänt.
Swiss Perfect

Lottningsprogram som kan användas för både Schweizer- och
Bergerturneringar. Programmet har numera även en modul som gör att
det går att räkna svensk rating. Swiss Perfect klarar av att skriva ut
domarrapporter av den typ som FIDE vill ha. Programmet kostar cirka
500 svenska kronor och rekommenderas av REDO såvida man kan
tänka sig att lotta FIDE-Schweizer.

Protos 96

Lottningsprogram som kan lotta FIDE-Schweizer. Gammalt dosprogram med dåligt användargränssnitt. Protos 96 klarar av att skriva
ut domarrapporter av den typ som FIDE vill ha. Programmet är gratis
och kan rekvireras från REDOs sekreterare. Programmet är godkänt,
men REDO rekommenderar att man använder Swiss Perfect istället.

Peter Bigges LP

Ett program som både klarar att lotta Schweizer- och
Bergerturneringar. Programmet är också ett administrativt program.
Programmet har ett mindre bra användargränssnitt. Programmet är
godkänt och det för närvarande tillsammans med SOSS det enda
administrativa lottningsprogrammet på den svenska marknaden.

R&V Monradsp.

Ett mycket bra lottningsprogram för Monrad och Nordisk-Schweizer.
Tyvärr är det ett dos-program och därför kan det vara svårt att köra
under vissa operativsystem. Programmet är godkänt och kostar cirka
500 kronor.

SOSS

Ett program som REDO hoppas att vi snart ska kunna rekommendera
(testning återstår). SOSS har under längre tid använts i Västmanland.
Programmet är både ett lottnings och administrativtprogram.
Programmet är gratis.

§ 01031 Vi diskuterade åter det möte som AK ska ha den 7 april. Jonas, Berndt och Ulf fick i
uppdrag att närvara som representanter för REDO.
§ 01032 Nästa REDO- möte hålls i Linköping den 3 juli 2001. Tid och lokal meddelas sena re av
Johan.
§ 01033 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
9:00-12:30.
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