
SSF:S REGELKOMMITTÈ PROTOKOLL 2003:1
SLOTTSGATAN 155 2003-01-04
602 20 NORRKÖPING Stockholms Schackförbunds kansli (telefonmöte)

Närvarande: Johan Sigeman (Telefon Lund)
Ulf Norevall (Telefon Uppsala)
Jonas Sandbom 
Berndt Söderborg
Martin Norbäck (Telefon Göteborg)
Emilia Horn 

********************************************************************************

§ 03001 RKs ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna. (På grund av att Johan blivit sjuk
hade mötet ändrats till ett telefonmöte. Johan, Ulf och Martin befanns sig hemma i Lund,
Uppsala respektive Göteborg. Jonas, Berndt och Emilia satt på Stockholms
Schackförbunds kansli.) Han förklarade därefter mötet för öppnat

§ 03002 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 03004 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.

§ 03005 Vi gick igenom föregående protokoll 2002:4 från 2002-10-12. Protokollet var redan
justerat.

§ 03006 Johan rapporterade från det senaste CS-mötet i november. Emilia hade där blivit invald i
RK.
Han meddelade att de tre olika Nordiska Mästerskapen kommer att spelas på tre olika
orter. Elitgruppen och veterangruppen kommer att spelas i Danmark. Damgruppen kommer
att spelas i Stockholm.
Han redogjorde för planerna med att söka Lag-EM 2005. Planerna är att tävlingarna ska
spelas i Göteborg. Han meddelade i samband med detta att Göteborgs SF fått SM år 2004-
2006. De två sista åren är dock under villkor att Europeiska Schackförbundet ger Sverige
Lag-EM 2005. Emilia och Jonas framförde åsikten att det är tråkigt om SM hamnar tre år i
rad på samma ställe. Det är just att SM vandrar omkring som gör det så trevligt.
Johan informerade också om att Sveriges Schackförbund lagt en ny budget. Alla
kommittéer tvingades att skära kraftigt.
På en fråga från Jonas om ekonomiskt utfall för 2002 berättade Johan att det verkar bli nära
ett nollresultat för 2002.

§ 03007 Jonas berättade om de ärenden handlag i egenskap av sekreterare i RK.
Jonas rapporterade om ett antal småärenden han haft. Han tog bland annat upp frågan om
hur man ska lösa problemet med att det ofta inte finns någon ickespelande domare i de
Allsvenska matcherna. Hur gör man om den utsedda domaren själv är inblandad i ett parti
där det behövs domaringripande. Johan fick i uppdrag att formulera ett förslag som går ut
på att man ska utse en person som inte är domare i matchen, men som har rätt att döma i
domarens parti.

§ 03008 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer. 
Han berättade att det fortfarande är diverse problem med kontakterna med FIDE. Ibland
svarar de på e-mailen han skickar, ibland inte.
Ulf meddelade att det fortfarande är oklart med Tapio Tikkanens IA-titel. Johan fick i
uppdrag att undersöka saken. Ulf berättade att kommande SM-arrangörer i Umeå frågat om
det går att göra Mästarelit till en titelturnering. Ulf har meddelat att det inte går på ett
enkelt sätt. Det krävs utländska spelare.



§ 03009 Berndt meddelade att Sveriges Schackförbund redan planerat in ett domarseminarium till
den 5 och 6 oktober 2003. Vi beslöt att försöka lägga seminariet i Göteborg. Martin fick i
uppdrag att kolla om det går att ha på Schackcentrum. Berndt är huvudansvarig för
Seminariet.

§ 03010 Vi konstaterade att det kommit in ett intyg från Upplands Schackförbund om att de utsett
Karl-Axel Pettersson till Distriktsdomare. Vi noterade detta.

§ 03011 Vi diskuterade nästa sommars SM. Johan berättade att Veteran-SM ska spelas som en
sjuronders Schweizerturnering med 14 deltagare enligt beslut av CS. Vi beslöt att vi ska
utse RK-domare vid nästa RK-möte. Johan meddelade att det hölls på att ta fram en ny
”SM-pärm”.

§ 03012 Om Sverige får Lag-EM 2005 kommer RK att behöva extra anslag för bland annat
utbildning av flera domare samt besök vid lag-EM 2004. Johan fick i uppdrag att bevaka
detta ärende.

§ 03013 Jonas och Emilia redovisade sitt förslag till nya domarbrickor.

§ 03014 Johan fick i uppdrag att skriva RKs del till Verksamhetsberättelsen. Han ska därefter
skicka ut det till övriga i RK för godkännande innan han skickar det vidare för tryck.

§ 03015 Vi konstaterade att den domarrapport vi fått från Skara inte var fullständig. Jonas kontaktar
Skara igen och hanterar därefter ärendet själv på bästa sätt.

§ 03016 Nästa RK-möte hålls lördagen den 15 mars 2003 i Eksjö i samband med slutsammandraget
i Elitserien. Plats och tid meddelas senare av Johan 

§ 03017 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
19:15-20:45

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


