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

PROTOKOLL 2002:1
2002-01-03
Stockholms Schackförbunds kansli,
Malmö, Göteborg

Närvarande: Johan Sigeman (telefon, Malmö)
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Martin Norbäck (telefon, Göteborg)
********************************************************************************
§ 02001 REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna till detta telefonmöte
och förklarade därefter mötet öppnat. Det antecknades, att Jonas på uppdrag av Johan
inköpt en högtalartelefon att användas vid detta möte och vid ev framtida möten per
telefon. Telefonen, som tills vidare skall stå på Stockholms SFs kansli, skall betalas av SSF
och Jonas skall sända kvitto via Johan för attestering.
§ 02002 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 02003 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 02004 Föregående protokoll var utskickat och sedan tidigare justerat. Vi gick igenom detta och
lade det därefter till handlingarna med följande kommentarer; REDO har fortfarande ej fått
den nya ”Chess Organizers Handbook”. Johan fick i uppdrag att kontakta Göran Ohlson.
§ 02005 Johan rapporterade kort från senaste CS-mötet i Göteborg. SM-arrangör för 2003 blir
Umeå.
CS hade beslutat i enlighet med REDOs förlag när det gäller regler för kortaste
betänketiden för ratingberäkning. Förslaget som togs gick ut på att Sveriges Schackförbund
anpassar sig till de regler som FIDE har. Eftersom publicering av beslutet genom Johans
försorg redan skett i TfS så har ändringen nu trätt i kraft.
Alla kommittéer hade tvingats att skära i sina budgetförslag. Så även REDO.
§ 02006 Vi diskuterade det svar på frågan om när partiet är avslutat (då den ”förlorande” felaktigt
trott att han blivit mattsatt) som vi fått från FIDEs ordförande i ”Rules Committee”, Geurt
Gijssen. GG slår fast följande; om spelarna skrivit under partiprotokollen med resultatet
inskrivet är saken klar – resultatet står fast. Om så ej skett, men spelarna ställt upp pjäserna
och/eller börjat analysera partiet är det i vart fall uteslutet att partiet kan fortsätta. Frågan
om vem som vunnit får i detta senare fall avgöras på grundval av samtliga omständigheter.
Att skaka hand är dock inte ensamt tillräckligt för att man skall anses ha givit upp partiet.
Domaren bör som regel se till, att spelarna så snabbt som möjligt efter avslutat parti
undertecknar protokollen. Svaret var inte kristallklart, men vi konstaterade med glädje att
han alltid svarar på våra frågor.
§ 02007 Vi diskuterade den budget som REDO lagt fram för CS. De nedskärningar som CS gjort
bör vi kunna klara av.
§ 02008 Jonas rapporterade om de ärenden som han handlagt i sin egenskap av sekreterare i REDO.
§ 02009 Ulf rapporterade om de ärenden som han handlagt i sin egenskap av Ratingofficer. Han
påpekade bland annat att det lägsta ELO-talet från och med 2002-07-01 kommer att vara
1800, det vill säga en sänkning på 200 poäng.

Han rekommenderade oss att ta del av Hans Olav Lahlums regelspalt på Internet. Den kan
läsas på Schacknyheters hemsida: www.schacknyheter.com.
§ 02010 Vi beslöt att utse Thomas Franzén till förbundsdomare med förutsättning att vi får en
skriftlig rekommendation från Upplands Schackförbund. Ulf Norevall fick i uppdrag att
kontakta Upplands Schackförbund.
§ 02011 Vi beslöt att ge 1000 kronor var i domarstipendium för aspirerande IA till Tapio Tikkanen,
Anders Sandström och Ronny Andersson. Det antecknades, att såväl Tapio som Ronny
fått detta stipendium tidigare år men att detta i sig inte lägger hinder i vägen för att få det
på nytt. Johan fick i uppdrag att informera kansliet och stipendiaterna.
§ 02012 Jonas berättade att han skrivit och begärt in synpunkter från de personer som brutit SchackSM i Linköping utan att uppgett något bra skäl. Så snart dessa inkommit med svar (viss
tidsfrist har satts ut) skall REDO ta upp detta till behandling, sannolikt vid ett e-postmöte.
§ 02013 Vi diskuterade domarseminariet i Stockholm den 6-7 oktober 2001. Vi tycker att
domarseminariet är ett mycket bra och viktigt forum, men borde ha flera deltagare. I
fortsättningen skall vi undersöka möjligheten att gå ut med riktad direktinformation om
detta till potentiella deltagare.
§ 02014 Vi beslöt att försöka hålla en förbundsdomarkurs i Skara den 4-5 maj 2002. Berndt utsågs
till ansvarig för denna kurs och fick i uppdrag att kontakta Skara SS för att försöka få hjälp
med att hitta en lämplig lokal. Han skall vidare lägga ett förslag till budget och
deltagaravgift samt förbereda en annonsering i TfS samt via SSFs utskick. Annonsering
bör ske så snart vi kan gå ut med definitiva uppgifter om tid, plats och avgift mm.
§ 02015 Johan fick i uppdrag att författa ett förslag till verksamhetsberättelse för REDO 2001. Han
ska sedan skicka ut detta förslag via e- mail till övriga REDO-ledamöter för synpunkter.
§ 02016 Berndt hade inget nytt att berätta angående utbildningsmaterialet för klubbdomare.
Materialet som finns skall användas vid en domarkurs i Stockholm under våren 2002. Då
kommer en utvärdering att kunna ske.
§ 02017 Med anledning av fråga från CS tog vi upp frågan om utbildning av klubbdomare. REDO
har ingen möjlighet att åka runt och utbilda klubbdomare. Det måste distrikten göra själva.
Vi kan däremot hjälpa till med utbildningsmaterial. Vi rekommenderar även distrikt om att
annonsera i ”Förbundsaktuellt” om när de har domarkurser så att även andra distrikt kan
skicka elever.
§ 02018 Jonas och Berndt fick i uppdrag att komma med ett tänkbart förslag till utseende på nya
domarbrickor. Jonas hade kollat upp priser på framtagning. Det var rätt dyrt. Martin föreslog att vi
skulle plasta in själva och att kostnaden då skulle bli rätt låg.Jonas lovade att titta på denna fråga
snarast.
§ 02019 Martin meddelade att REDOs e- mailadresser numera direktlänkas till våra ordinarie emailadresser.
§ 02020 Nästa möte hålls preliminärt den 16 mars 2002 klockan 10:00 i Stockholm (i samband med
Elitseriesammandraget i Stockholm).
§ 02021 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
12:10-13:35

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Johan Sigeman

