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********************************************************************************
§ 03033 RKs ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna. Han förklarade därefter mötet för

öppnat. Det antecknades att Martin Norbäck tagit miste på mötesdag. 

§ 03034 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 03035 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.

§ 03036 Vi gick igenom föregående protokoll 2003:2 från 2003-03-15. Protokollet var redan
justerat.

§ 03037 Johan rapporterade från de CS-möten som varit sedan vårt senaste RK-möte. Vi noterade
att RK-ledamoten Emilia Horn numera också ingår i CS. För övrigt redogjorde han kort
från Sveriges SFs kongress den 5 juli 2003.

§ 03038 Jonas berättade om de ärenden handlag i egenskap av sekreterare i RK.
Han meddelade att han behandlat cirka 20 dispensansökningar om spel i högre klass i SM,
i samtliga fall enligt den praxis som RK har beslutat om tidigare.

§ 03039 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 juni. Han berättade
att Anders Olsson efter seger i första ronden i SM passerade 2400 i Elo och att han därför
kommer att begära att Anders utses till IM då han redan har fyra IM-inteckningar.

§ 03040 Berndt redogjorde för planerna på domarseminarium i Göteborg. Sedan senaste mötet hade
vi fått möjlighet att få Gligoric som föreläsare på vårt domarseminarium om vi flyttar det
till den 20-21 september istället för den 5-6 oktober. Vi beslöt att byta helg om det var
möjligt ur lokalsynpunkt. Martin fick i uppdrag att kolla om vi kan vara i Schackcentrum.
Berndt fick i uppdrag att skriva ett förslag till program för helgen.

§ 03041 Med anledning av frågor som kommit fram under årets SM konstaterade RK att man kan
både gå upp och ner i SM under första veckans spel. Det vill säga att om man vinner en
klass 2 grupp vecka 1 och är anmäld till klass 2 vecka 2 ska man spela i klass 1 ändå.
Motsvarande gäller också i det fall man åker ut ur klass 2 och är anmäld till klass 2 andra
veckan ska man ändå spela i klass 3. Jonas berättade att han efter förfrågan från Jonas
Burman varit med och hjälpt till med att besluta om ”utjämningsuppflyttningar” i SM-
klasserna båda veckorna. Detta för att försöka minimera antalet frironder. 
Han berättade även att han tillsammans med Ulf Norevall, efter en domargenomgång, bett
arrangörens överdomare, Per Wikström, att se till att vi får en ordentlig domarrapport med
alla incidenter samt namn på de som brutit och lämnat w.o. snarast efter SM.

§ 03042 Vi noterade i enlighet med tidigare beslut via e-mailkontakter att Björn Eriksson, Caïssa
SK blivit avstängd från Schackspel i av Sveriges Schackförbund sanktionerade turneringar
under tiden 11 juni, 2003 till och med 10 december, 2003. Bakgrunden är att Stockholms
Schackförbunds styrelse bett Sveriges SF att stänga av Björn Eriksson under tiden angiven
ovan då han vid ett flertal tillfällen hotat andra schackspelare med fysiskt våld.



§ 03043 Vi diskuterade åter de åtgärder RK behöver vidta om SSF får Lag-EM 2005.

§ 03044 Jonas meddelade att han sammanställt en förteckning med domare som han enligt tidigare
beslut ska tillsända Johan.

§ 03045 Martin fick i uppdrag att uppdatera SSF-pärmen på hemsidan.

§ 03046 Vi noterade att Karl-Axel Pettersson, Upplands SF utsetts till Distriktsdomare.

§ 03047 Anders Sandström hade ansökt om domarstipendium för att medverka som domare vid
Malmö Masters den 28 juli-8 augusti 2003. Detta som led i förberedelser för att kunna bli
IA. Huvuddomare för tävlingen kommer IA Johan Berntsen att vara. RK beslöt att bevilja
Anders Sandström 1000 kronor i domarstipendium. Johan ser till att Anders meddelas och
att stipendiet betalas ut.

§ 03048 Jonas berättade att han börjat titta på domare till Elitserien detta år. På grund av de flyttade
ronderna i Elitserien kommer detta att bli problem med att hitta kvalificerade domare i år.

§ 03049 Nästa RK-möte hålls i Göteborg den 20 september 2003. Jonas fick i uppdrag att boka
hotell till alla utom Martin.

03050 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
10:05 - 12:35

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


