
SSF:S REGEL- OCH DOMARKOMMITTÉ PROTOKOLL 2002:2
SLOTTSGATAN 155 2002-03-16
602 20 NORRKÖPING Scandic Hotel Ariadne

Närvarande: Johan Sigeman
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Martin Norbäck

********************************************************************************
§ 02026REDOs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade

därefter mötet för öppnat.

§ 02027Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 02028Det av Johan framtagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 02029Vi gick igenom föregående protokollen 2002:1 och 2002:1B.. Protokollet 2002:1 var redan
justerat. Protokoll 2002:1B justerades i befintligt skick med ändringen att datumet skulle
vara 2002-02-21 och inte 2002-03-21.

§ 02030Johan meddelade att CS på senaste CS-mötet beslutat ändra på tävlingsbestämmelserna på
två punkter. Den första punkten har att göra med nerflyttningsbestämmelserna vid SM och
den andra med åldern för att kunna delta i seniorveteranschack.

§ 02031Jonas rapporterade att AK tillsänt honom en protest från rond 6 i Allsvenskan division
4:16. Underlaget var bristfälligt varför vi inte kunde ge något utlåtande till AK. Jonas fick i
uppdrag att ta upp/be om kompletteringar i det fall AK fortfarande vill ha ett utlåtande från
REDO.

§ 02032Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av ratingansvarig. Han
meddelade att FIDE bekräftat att Anders Olsson och Dennis Rylander utsetts till FM.

§ 02033 Berndt presenterade en inbjudan till den förbundsdomarkurs som ska gå i Skara den 4-5
maj. Berndt kommer att vara ansvarig för kursen. Skara SS kommer att låna ut sin
klubblokal utan kostnad mot att deras medlemmar får rabatt på kursavgiften. Detta tyckte
vi var ett bra förslag. Till sin hjälp kommer Berndt att ha Ulf.

§ 02034Ronny Andersson har numera kommit in med intyg som ger oss möjlighet att
rekommendera FIDE att utse honom till IA. Jonas och Ulf ser till att Johan får ansökan för
påskrift.

§ 02035CS hade med anledning av ett ”PM avseende datorstöd vid SM i schack” från Linköpings
ASS bett REDO komma med synpunkter. REDO konstaterar att det mesta av detta ligger
utanför REDOs område och vi kommenterar därför bara den del som berör inlottning. Vi
håller med Linköpings ASS att deras inlottningsmetod som innebär att det inte görs någon
preliminärlottning är bra. När det gäller SM-administrationsprogram och lottningsprogram
så har REDO tidigare uttalat vilka av dessa som kommittén kan rekommendera.

§ 02036Jonas berättade att han fått in svar från samtliga som han tillskrivit om att de brutit SM. Vi
konstaterade att alla svarat och att de gett godtagbara förklaringar. Jonas fick i uppdrag att
tala med årets SM-arrangör om att det ska stå också i programboken (inte bara i inbjudan)
om att man kan få någon form av straff om man bryter SM utan giltig anledning och att
man alltid måste meddela tävlingsledningen om man blir sjuk och måste bryta.



§ 02037REDO beslöt att utse Ulf Norevall till domare för SM-gruppen i Skara och
Tapio Tikkanen (vecka 1)/Ronny Andersson (vecka 2) till domare för Junior-
SM/Mästarelit/Veteran-SM.

§ 02038Med anledning av det möte i Nordiska Schackförbundets styrelse som Johan senare denna
eftermiddag ska delta på diskuterade vi utbyte mellan domare över nationsgränserna. Johan
ska ta upp frågan på Nordiska schackförbundets styrelsemöte.

§ 02039Nästa REDO-möte hålls preliminärt i Skara söndagen den 7 juli 2002 i samband med SM
klockan 10:00. Johan återkommer med definitivt besked.

§ 02040Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
10:00-12:10.

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


