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§ 01050 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
därefter mötet öppnat.
§ 01051 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 01052 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 01053 Vi gick igenom föregående protokoll.
§ 01054 Johan rapporterade kort från senaste CS-mötet i Linköping. SM-arrangör för 2003 är ännu
inte utsedd. Det finns två sökande, Umeå och Göteborg. Arrangören kommer att utses vid
nästa CS-möte senare denna månad. Johan berättade också att CS tittar på möjligheter att
få något stort FIDE-arrangemang till Sverige.
Han berättade också att Centralstyrelsen utreder frågan om att införa en spelarlicens.
Johan informerade om att han via Göran Ohlson beställt nya ”Chess Organizer´s
Handbook” till samtliga medlemmar i REDO.
Johan berättade att Martin Norbäck numera är formellt invald i REDO och inte adjungerad
som tidigare enligt beslut i CS.
§ 01055 Jonas informerade om de frågor han handlagt i sin egenskap av sekreterare i REDO. Han
hade fått ett flertal samtal där vi uppmanades att publicera de nya schackreglerna i svensk
översättning. Vi beslöt att inte vänta längre utan att skriva in detta själva senare under
dagen. Jonas berättade också att han tagit ut domare till Elitserien säsongen 2001/2002.
Det blir fler domare som kommer att döma denna säsong, vilket vi tycker är bra.
§ 01056 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer. Han
informerade om de problem som uppkommit vid SM angående ”preformance-normer”.
Han hade tillskrivit FIDE och då fått veta att det även går göra denna typ av norm i en
Bergertunering. Om man läser FIDE-handboken kommer man fram till motsatsen. Ulf
berättade att det är så i många fall och att han upplever detta som jobbigt. Vi beslöt att via
lämplig kanal (Ingvar Carlsson?) påpeka detta för FIDE. Ulf berättade att Slavco Cicak
blivit Stormästare. Stellan Brynell och Christian Jepson har båda utsetts till Stormästare
respektive Internationell Mästare med villkoret att ratingkravet har uppfyllts.
§ 01057 Johan hade tagit fram ett förslag till REDO-budget som vi gick igenom. Vi beslöt att vi ska
skicka in budgeten till skattmästaren.
§ 01058 Johan hade i enlighet med beslut på förra REDO-mötet tagit upp frågan om minsta
betänketid för ratinggrundande partier på CS-mötet i Linköping. CS hade då bett REDO
komma tillbaka med ett förslag till skrivelse. Johan hade skrivit ett förslag som vi tyckte
var bra och därför gav Johan i uppdrag att presentera på nästa CS-möte.

§ 01059 Vi tittade på det program som Berndt tagit fram för domarseminariet senare denna dag. Vi
diskuterade upplägget och en del frågor som vi speciellt vill trycka på.
§ 01060 Vi hade fått in två domaransökningar. Den ena från Tapio Tikkanen som ansökte om att bli
IA. Tapio hade skickat med intyg och ifylld ansökningsblankett. Vi konstaterade att Tapio
uppfyller de krav som FIDE ställer. Då vi också tycker att Tapio är en bra domare beslöt vi
att rekommendera FIDE att utse honom till IA. Ulf fick i uppdrag att skicka in papperen
efter det att Johan skrivit på dessa.
Den andra ansökan kom från Anders Sandström som ansökte om att bli förbundsdomare.
Även Anders hade skickat in nödvändiga papper till oss. Vi har bra erfarenheter av Anders
och beslöt därför att utse honom till förbundsdomare. Jonas fick i uppdrag att meddela
honom detta beslut.
§ 01061 Vi tittade på den av Berndt framtagna kursplanen för utbildning av klubbdomare. Berndt
berättade att den använts av Ronny Andersson vid en av honom anordnade
klubbdomarkurser i Nordvästra Skånes Schackförbund. Berndt hade begärt och fått
synpunkter på hur hans material fungerat. Vi diskuterade de erfarenheter som hade
framkommit. Berndt ska jobba vidare med materialet. Johan hade också ”dammat” av
några domarprov som han och Ingvar Mattson gjort för drygt 10 år sedan. Dessa går att
använda med lite ändringar.
§ 01062 Vi konstaterade att REDO fortfarande inte fått någon domarrapport från SM-arrangörerna i
Linköping. Jonas fick i uppdrag att kontakta Linköpings ASS för att komma över en sådan.
Vi beslöt att vi därefter ska ha e-mailmöte för att kunna vidta lämpliga åtgärder mot
personer som brutit turneringarna.
Ulf påpekade också vikten av att det i programboken står att spelare som bryter SMturneringen riskerar att stängas av. I år kom denna text med i inbjudan, men inte i
programboken.
§ 01063 Martin har i uppdrag att ordna så att våra e-mailkonton på Sveriges Schackförbunds
hemsida omdirigeras till våra privata e-mailkonton.
§ 01064 Nästa REDO-möte hålls preliminärt torsdagen den 3 januari 2002 klockan 16 i anslutning
till Rilton Cup i Mälarsalen.
§ 01065 Berndt hade lovat Evgenij Agrest att ta upp frågan om det behövs någon som helst styrning
av lottningen av SM-grupper där man spelar om SM-titlar. REDO är av den uppfattning att
det behövs och vi beslöt därför att behålla det system som vi använde det senaste året. Vi
bestämde att genomföra en enkätundersökning bland spelarna i de högsta grupperna vid
SM 2002.
§ 01066 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
09:45-12:15.
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