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§ 01034 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

därefter mötet för öppnat. 
 
§ 01035 Jonas utsågs till mötessekreterare. 
 
§ 01036 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes. 
 
§ 01037 Vi gick igenom föregående protokoll. 
 
§ 01038 Johan rapporterade kort från senaste CS-mötet i Katrineholm. Bland annat informerade han 

om at NM kommer att spelas i Norge den 4-12 augusti. Han berättade också att CS vill att 
vi ska ta fram klubbdomarutbildningar. 

 
§ 01039 Jonas berättade att han handlagt de dispensansökningar som kommit in i enlighet med 

tidigare beslutad praxis. Han berättade också att han haft kort kontakt med Christer 
Sandberg om lottningsprogrammet SOSS. 

 
§ 01040 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 (bilaga 1). 
 
§ 01041 Berndt informerade om förberedelserna inför domarseminariumet i Stockholm den 6-7 

oktober 2001. 
 
§ 01042 Johan hade väckt frågan om huruvida FIDES nya betänketid skulle vara ratingberäknande 

även i LASK-systemet. Vi beslöt efter en kortare diskussion att ge Johan i uppdrag att be 
CS om tillstånd att ändra i tävlingsbestämmelserna (E2) så att ”Samtliga partier som får 
ratingberäknas enligt FIDEs gällande Elosystem skall beräknas i SSFs ratingsystem.”. 

 Om CS godkänner detta ska Johan se till att det publiceras i TfS. 
 
§ 01043 Jonas rapporterade om fina arrangemang av SM-staben i Linköping. Speciellt imponerad 

var han av ”datorgruppen” som gjorde ett mycket proffsigt jobb. 
 
§ 01044 Martin hade testat Linköpings SM-program. Martin var nöjd med programmet som därmed 

godkändes av REDO. 
 Vi beslöt även att vi nu kunde rekommendera användandet av programmet SOSS. 



§ 01045 Berndt visade ett utkast på en kursplan för klubbdomarkurser. Han hoppades ha den klar 
till nästa REDO-möte. 

 
§ 01046 Ulf fick i uppdrag att kontakta Martin och kolla varför de nya reglerna inte var utlagda på 

hemsidan. 
 
§ 01047 Vi hade fått in en dispensansökan till klass 2 från flicklandslagsspelaren Maria Karlsson, 

SS Manhem. Vi beslöt att bevilja henne dispens. 
 
§ 01048 Nästa REDO-möte hålls 6oktober 10:00 i Stockholms Schacksalonger. 
 
§ 01049 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 

9:00-12:30. 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Jonas Sandbom     Johan Sigeman 


