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§ 03018 RKs ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna. Han förklarade därefter mötet för
öppnat.

§ 03019 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 03020 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.

§ 03021 Vi gick igenom föregående protokoll 2003:1 från 2003-01-04. Protokollet var redan
justerat.

§ 03022 Johan rapporterade från det senaste CS-mötet i februari. Han meddelade att Sveriges
Schackförbund nu skickat in ansökan om att få arrangera Lag-EM 2005 i Göteborg. Johan
informerade om att det, till skillnad från vad han berättade på förra RK-mötet, blivit så att
Sveriges Schackförbund fått ta det totala ansvaret vilket även innebär den ekonomiska
risken. Vid förra mötet informerad Johan om att Göteborgs SF fått Schack-SM 2004 samt
löfte om att arrangera SM 2005 och 2006 om Sverige får arrangera Lag-EM 2005. Detta
hade nu ändrats till att Göteborg SF får arrangera SM alla tre år oavsett hur det går med
Lag-EM.
Johan informerade också om att CS stängt av Lars Degerman blivit en match i Allsvenskan
(rond 6 [8]). Anledningen var de skriftliga uttalande som han gjort efter det att AK
meddelat sitt beslut. RK hade rekommenderat en skriftlig varning. 

§ 03023 Jonas berättade om de ärenden som han hade handlagt i egenskap av sekreterare i RK.
Han redogjorde för ett protestärende som AK sänt till RK för yttrande. Det gällde ett lag
som spelat med en oregistrerad spelare. Det protesterande laget yrkade på att vinna det
partiet och även de partier där motståndarna varit för lågt placerade. RK är av
uppfattningen att AK bör bifalla protesten. Johan tog upp frågan om hur RK skall hantera
protester i fortsättningen. Om det gäller en fråga som inte redan har ett klart och enkelt
svar så skall vi se till att hela RK får ta del av frågan innan svar avges. Detta för att vi skall
undvika att det blir felaktigheter och/eller ojämn tillämpning. 

§ 03024 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer. 
Han hänvisade i övrigt till den rapport som han skickat till CS och RK i februari.

§ 03025 Berndt berättade att Martin varit i kontakt med Göteborgs Schackförbund för att
kontrollera om vi kan hålla ett domarseminarium i Göteborg den 5 och 6 oktober 2003. Vi
får vara i Schackcentrum. Berndt fick i uppdrag att skriva inbjudan och därefter sända
denna till övriga RK-ledamöter för synpunkter. Därefter ska han se till att den kommer till
Sveriges Schackförbund kansli och TfS för publicering. Vi diskuterade olika möjliga
ämnen att ta upp, t ex särskiljning, assisterande domare, tilläggstid och nyheter från FIDE.

§ 03026 Vi studerade den SM-arrangörshandledning som hade tagits fram. Den såg mycket bra ut.





§ 03027 Jonas berättade att han varit i kontakt med Jonas Burman angående om de hade några
speciella önskemål angående ”CS-domare” till SM i Umeå 2003. Inga speciella önskemål
fanns. Vi utsåg Ulf Norevall till domare för SM-gruppen och Tapio Tikkanen (vecka 1)
och Ronny Andersson (vecka 2) till Domare i JSM, Mästarelit och Veteran-SM.

§ 03028 Vi diskuterade de åtgärder RK behöver vidta om SSF får Lag-EM 2005. Om SSF får denna
tävling (klart i november 2003) så skall RK utse en person som blir vår specielle
representant i kontakterna med SSF och arrangörskommittén. Då måste vi även börja att
planera för besättningen av de olika domarposterna. Rent allmänt är det viktigt att RK
fortsätter att utbilda och stimulera sådana domare som vill bli IA.

§ 03029 Jonas fick i uppdrag att ta fram en fil med samtliga internationella- och förbundsdomare
för leverans till Johan.

§ 03030 Jonas rapporterade att Stockholms Schackförbund under 2002 utsett Lars Dock till
distriktsdomare, Bo Kyhle, Gunnar Holmqvist, Lennart Smith, Pontus Johansson och
Stefan Lindh till klubbdomare. RK noterade detta.

§ 03031 Nästa RK-möte hålls i Umeå under SM. Preliminärt söndagen den 6 juli. Defintivt datum
och plats meddelas senare av Johan. (Senare bestäms att mötet hålls måndagen den 7 juli kl
10.00).

§ 03032 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
10:10: 12:15

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


