SSF:S REGELKOMMITTÈ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING
Närvarande:

PROTOKOLL 2002:3
2002-07-08
Stadshotellet i Skara

Johan Sigeman
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Martin Norbäck

********************************************************************************
§ 02041 RKs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter
mötet för öppnat.
§ 02042 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 02043 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 02044 Vi gick igenom föregående protokoll 2002:2 från 2002-03-14. Protokollet var redan
justerat.
§ 02045 Johan rapporterade kort från CS-mötet här i Skara. Han meddelade att CS beslutat byta
namn på vår kommitté från Sveriges Schackförbunds Regel- och Domarkommitté till
Sveriges Schackförbunds Regelkommitté. Förkortningen för kommittén har därför ändrats
från REDO till RK.
§ 02046 Jonas berättade om de ärenden handlag i egenskap av sekreterare i RK. Han berättade att
det i en del fall varit mycket dålig kvalité på de dispensansökningar som han behandlat
bland annat hade ett antal av de som ansökt om dispens inte angivit någon adress så att det
gick att meddela dem vårt beslut. Vi måste ta fram en blankett för dispensansökan och
lägga ut den på hemsidan som ett pdf-dokument.
§ 02047 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer. Han hänvisade
i princip till det dokument som han skickat till CS med kopia till RK-ledamöterna.
Ulf hade noterat en del regeländringar från FIDE som han redogjorde för.
§ 02048 Berndt och Ulf rapporterade från den förbundsdomarkurs som de genomfört i Skara i maj
månad. Kursen hade varit lyckad.
§ 02049 RK hade fått en ansökan från Thomas Franzén om att bli utsedd till förbundsdomare. Med
ansökan fanns ett intyg från Upplands SF där de tillstyrker Thomas ansökan. RK utsåg
därför Thomas Franzén till förbundsdomare.
Jonas berättade att han fått in en ansökan om att bli utsedd till förbundsdomare från Bo
Sjögren. Bosse har lovat att be berörda distriktsförbund (Stockholms SF & Östergötlands
SF) komma in med ett utlåtande. RK beslöt att vänta med beslut i ärendet tilldessa intyg
kommit in.
U-schack hade via Per Hedlund och Gert Åkerman meddelat att man vill at RK noterar att
Per Hedlund och Daniel Löfberg utsetts till distriktsdomare.
§ 02050 CS vill att RK i så stor utsträckning som möjligt försöker hjälpa distrikten med kursledare
till domarkurser. Västerbottens SF hade bett om hjälp att hålla en kurs i Umeå i början av
september. Berndt fick i uppdrag, eventuellt i samarbete med Ulf, att åka ditt och hålla i
domarkursen.

§ 02051 Stephan Lindberg hade ansökt om domarstipendium för sitt uppdrag i Excelsior Cup i
januari. Tyvärr tvingades vi avslå ansökan då vi redan gjort slut på de pengar vi har för
domarstipendium under år 2002. Jonas fick i uppdrag att meddela Stephan.
§ 02052 Jonas berättade att han mottagit det läkarintyg från Stephan Bruchfeld om han
synnedsättning som vi begärt för att han ska få ha ett litet bräde bredvid sig när han spelar.
Han får då överföra ställningen från det ordinarie brädet till det lilla brädet. Vi beslöt att
Johan skriver ett intyg om vårt beslut till Stephan. Intyget gäller tillsvidare.
§ 02053 Johan tog åter upp frågan om att försöka få några av våra IA att döma utomlands. Jonas
berättade att han tänkte försöka få någon domare från Norge och eventuellt någon från
Danmark att döma i Allsvenskan.
§ 02054 CS vill att vi försöker få in någon under 25 år i CS. Alla fick i uppdrag att fråga någon och
återkomma med eventuellt namn till Johan.
§ 02055 Nästa RK-möte hålls lördagen den 12 oktober 2002 i Helsingborg i samband med
Elitseriens startsammandrag..
§ 02056 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
10:00-12:40.
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