SSF:S REGELKOMMITTÈ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING
Närvarande:

PROTOKOLL 2002:4
2002-10-12
Olympia, Helsingborg

Johan Sigeman
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
Martin Norbäck
Emilia Horn (Adjungerad)

********************************************************************************
§ 02057 RKs ordförande Johan Sigeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter
mötet öppnat.
§ 02058 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 02059 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 02060 Johan hälsade Emilia välkommen till sitt första möte med RK och hoppades att hon skulle
tycka att det var en intressant kommitté att jobba i.
§ 02061 Vi gick igenom föregående protokoll 2002:3 från 2002-07-08. Protokollet var redan
justerat.
§ 02062 Johan rapporterade att det inte varit något CS-möte sedan det senaste RK-mötet.
§ 02063 Jonas berättade om de ärenden handlag i egenskap av sekreterare i RK.
Han visade den lista över domare som han tagit fram till Allsvenskans Elitserie.
§ 02064 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer.
Ulf meddelade att det fortfarande inte löst sig med Tapio Tikkanen IA-titel. Ulf fick i
uppdrag att kontakta FIDE ännu en gång.
Ulf meddelade att Mikael Helin hört av sig angående att han inte fått ett Elotal på 1
oktober listan. Detta beror på att Manhem rapporterat sin IM-schweizer i somras för sent.
Ulf har skrivit till FIDE och begärt att Micke ska få sitt Elotal.
§ 02065 Jonas meddelade i Berndts frånvaro att den domarkurs som Berndt hållit i Umeå varit
lyckad. Det hade varit betydligt flera deltagare än på tidigare kurser. Alla blev godkända på
det avslutande provet.
§ 02066 Det utlåtande som efterlystes i förra protokollet för att kunna utse Bo Sjögren till
Förbundsdomare har kommit in. Vi utsåg därför Bo Sjögren till Förbundsdomare.
Emilia fick i uppdrag att meddela Bosse Sjögren.
§ 02067 Vi diskuterade RKs budget. Johan fick i uppdrag att lämna in ett förslag till CS i enlighet
med våra diskussioner.

§ 02068 Jonas meddelade att vi fortfarande inte fått in någon domarrapport från Skara trots flera
påstötningar. Jonas skulle fortsätta att jaga dem. Så snart vi får denna rapport skall RK ta
itu med eventuella åtgärder mot sådana som brutit SM utan giltig anledning.
§ 02069 Jonas och Emilia fick i uppdrag att ta fram förslag på de nya domarbrickorna.
§ 02070 Nästa RK-möte hålls lördagen den 4 januari klockan 19:00 2003 i Stockholm i samband
med Rilton Cup
§ 02071 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
10:00-12:30.
Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Johan Sigeman

