SSF:s REGELKOMMITTÈ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING

PROTOKOLL 2004:1
2004-01-04
Stockholms Schackförbunds Kansli

Närvarande:

Johan Sigeman
Ulf Norevall
Jonas Sandbom
under paragraferna 04006,04009 och fr o m 04012
Berndt Söderborg
Emilia Horn
Martin Norbäck
med telefon § 04006, 04009 och fr o m 04012
********************************************************************************
§ 04001 RK:s ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Martin Norbäck var kontaktbar per telefon men förbindelsen kunde inte etableras förrän
Jonas hade anlänt från Rilton Cup.
§ 04002 Berndt utsågs till mötessekreterare tills Jonas kunde överta funktionen.
§ 04003 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 04004 Föregående protokoll 2003:3 från 2003-07-07. Protokollet var redan justerat.
§ 04005 Johan, sufflerad av Emilia, rapporterade från CS-mötet 22-23 november och vars protokoll
just blivit tillgängligt. Det handlade mycket om Lag-EM i Göteborg 2005. Samtidigt
anordnas ECU-kongress. Göran Ohlson är utsedd till ordförande i organisationskommittén.
Sverige har också förklarat sig mycket preliminärt intresserade av att arrangera Schack-OS
2008 men av detta blir det sannolikt inget.
Nordiska mästerskapet 2005 söker arrangör(er). Anbudstiden utgår 04 05 01.
Kansliet har påkallat striktare rutiner för arrangemang av kurser. RK tar åt sig budskapet
och skall göra sin del av uppryckningen.
Lars Grahn har utsetts till ny redaktör för Tidskrift för Schack.
Mötet handlade mycket om budgetmangling.
Schack-SM inför 2004 klass IV för spelare med 1400 i rating. Smärre justeringar av
spelschemat annonserades.
§ 04006 Ekonomin för Sveriges Schackförbund är ansträngd men inte full lika besvärlig som man
fruktade vid senast CS-mötet. Tillskottet från Svenska spel kan bli bättre än väntat och
eventuellt får förbundet också ett extra bidrag.. Johan har äskar kraftigt ökade resurser för
RK med anledning av Lag-EM 2005.
§ 04007 Jonas rapporterade kort om löpande ärenden han haft i sin egenskap av sekreterare.
§ 04008 Ulf Norevall rapporterade om nya ärenden han haft i egenskap av Ratingofficer.
Samir Beglerovic, svensk medborgare boende i Växjö vill övergå till svensk ratinglista.
Detta godkändes sedan Ulf skickat kopia av svenskt pass.
Irina Tetinkina vill likaledes överföras till svenska listan. Ärendet är initierat. Det är
måhända skillnad att överföras till ny lista jämfört med rätt att få spela för ny nation.
Wiedenkeller hade fått felaktigt ELO-tal. Rättelse är godkänd.
Excelsior Cup blir en kategori X turnering. Det kräver en IA-domare. Sådan sökes.
Hallsberg Open hade samma domarkrav.
Mats Eriksson vill bli IA. Han uppfyller kraven enligt FIDE, om han blir assisterade
domare för SM-gruppen i sommar.
§ 04009 Nya domarbrickor har vi ännu inte skaffat. RK finner det lämpligt att samordna
anskaffningen med liknande ärende vid Lag-EM

§ 04010 Martin fick i uppdrag att uppdatera hemsidan. Speciellt SSF-pärmen behöver ses över.
§ 04011 Anders Sandström är numera IA
§ 04012 Domarseminariet i Göteborg blev inställt på grund av för få anmälda deltagare.
Anmälningar skall ske via Sveriges Schackförbunds Kansli, men många deltagare anmäler
intresse bl a genom att föreslå diskussionspunkter. RK skall verka för striktare regler i
framtiden.
Jonas meddelade att Stockholms SF planerar att ha en domarkurs i vår. Johan föreslog att
RK ska vara med och bekosta denna kurs mot att Stockholms SF bjuder in andra distrikt.
Berndt fick i uppdrag att planer för en Förbundsdomarkurs i Göteborg någon av helgerna
8-9 maj eller 5-6 juni. Johan skall kolla dessa datum med Niklas Sidmar.
§ 04013 Jonas meddelade att han skickat i väg brev till de personer som lämnat W.O. i Umeå utan
att ha någon bra förklaring.
§ 04014 Vi diskuterade frågor som kommer att beröra RK med anledning av Lag-EM 2005. CS
förväntar sig att vi ska lägga ner mycket jobb på att utbilda nya domare. Det kommer att
behövas 50 domare. 10 av dessa kommer att utses av Europeiska Schackunionen. Det ska
vara 1 huvuddomare, 2 vice huvuddomare och sju överdomare. Vi har för avsikt att försöka
få med Ulf Norevall som en av de sju överdomarna. Johan fick i uppdrag att förankra detta
i Europeiska Schackunionen.
Vi konstaterade att kostnaderna för domare vid Lag-EM kommer att bli mycket höga.
Detta trots att vi inte i detta läge kommer att kunna erbjuda de svenska domarna annat än
resa, logi och mat. Huruvida vi även kan erbjuda ett arvode är i dagens läge oklart. Johan
fick i uppdrag att meddela tävlingsledningen att RKs åsikt är att det kommer vara mycket
svårt att hålla den uppgjorda budgeten i detta fall.
Jonas fick i uppdrag att kolla med Hans Olav Lahlum om han är beredd att hjälpa till och
om han har några andra förslag på tänkbara erfarna norska domare.
Johan fick i uppdrag att kolla om det finns några danska domare som kan vara intresserade.
Martin fick i uppdrag att ta fram regler för Lag-EM och skicka dessa till RK. Speciellt
viktigt är det med anledning av den betänketid som ska användas (tilläggstid).
Berndt fick i uppdrag att kolla priser för studieresor till Schack-OS eller i andra hand
Europacupen för klubblag. Johan fick i uppdrag att i samband med de kolla om vi kunde få
tillträde till dessa tävlingar som observatörer. Johan ska också kolla om vi kan få möjlighet
att sända Ulf Norevall, Berndt Söderborg och/eller annan som domare till Schack-OS.

.
§ 04015 Vi konstaterade att Allsvenskan denna säsong kommer att kollidera med Europa Cupen för
klubblag. Johan fick i uppdrag att kontakta Göran Ohlson om detta.
§ 04016 Nästa möte hålls den 2 april 2004 i SK Rockadens klubblokal,
Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, telefon 08-645 50 83, med start 19:30.
§ 04017 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet (som
pågick kl 17.30 - 20.30 cirka).
Vid protokollet

Justeras

Berndt Söderborg och Jonas Sandbom

Johan Sigeman

