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SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING
Närvarande:

PROTOKOLL 2004:2
2004-03-14
Hotell Opalen i Göteborg

Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Emilia Horn
Martin Norbäck

§ 04018 RK:s ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 04019 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 04020 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.
§ 04021 Föregående protokoll 2004:1 från 2004-01-04 gicks igenom. Protokollet var redan justerat.
§ 04022 I övrigt hade han inget att redovisa från senaste CS-mötet då han själv inte deltagit. Johan
informerade om besluten i det jurymöte som han tidigare under dagen deltagit i.
Emilia informerade kort från det senaste CS-mötet.
§ 04023 Johan berättade att RK sökt och fått extra anslag i budgeten för 2004.
Emilia informerade om att resultatet för 2003 givit ett kraftigt överskott efter extra
utdelning från Svenska Spel.
Emilia berättade också att den lagda budgeten för 2004 är i balans.
Johan förevisade hur domarorganisationen vid Lag-EM 2004 skulle se ut.
Jonas redogjorde kortfattat för det möte han haft med Göran Ohlson i ärendet.
§ 04024 Vi diskuterade Lag-EM. RK efterlyser besked om hur domarna ska bo och vilken
ersättning som de kommer att få. Johan fick i uppdrag att fortast möjligt ta fram dessa
uppgifter. Jonas meddelade att han redan pratat med ett flertal domare om deras eventuella
deltagande i Lag-EM.
Johan berättade att CS vill att RK ska se till att anordna flera domarkurser med siktet
inställt på Lag-EM.
§ 04025 Jonas rapporterade om de ärenden som han handlagt i egenskap av sekreterare i RK.
§ 04026 Ulf Norevall rapporterade om de ärenden han haft i egenskap som Sveriges
schackförbunds Rating Officer. Vi gick igenom den rapport som han tidigare skickat in till
CS.
§ 04027 Jonas fick i uppdrag att ta fram domare till Allsvenskans Elitserie 2004/2005.
§ 04028 Martin fick i uppdrag att undersöka hur vår del av hemsidan ska förbättras. I synnerhet
SSF-pärmen.
§ 04029 Vi utsåg Ulf Norevall till domare för sommarens SM-grupp. Vecka 2 ska Mats Eriksson
hjälpa till som biträdande domare. Detta för att RK ska få möjlighet att föreslå Mats till IA.
Till domare i Mästarelit, Veteran-SM och Junior-SM utsåg RK Tapio Tikkanen (vecka 1)
och Anders Sandström (vecka 2).

§ 04030 Vi diskuterade den domarkurs som RK ska hålla i Göteborg 5-6 juni. Berndt är ansvarig.
Jonas har lovat att hjälpa till. Domarkursen kommer att vara specialdesignad med
anledning av Lag-EM 2005.
Jonas berättade att Stockholms SF kommer att hålla en domarkurs den 25 april i
Stockholm. Enligt tidigare beslut i RK kommer StSF att bjuda in andra distrikt till
domarkursen. Kursen är subventionerad för Stockholmare, extrakostnader för deltagare
från andra distrikt kommer StSF att debitera SvSF.
§ 04031 Jonas meddelade att han fått svar från de personer som han tillskrivit om lämnade w-o vid
SM. Han ansågs sig nöjd med svaren.
§ 04032 RK konstaterade att det varit många fler AK-protester som gått vidare till RK detta år en
tidigare. Vi konstaterar också att RK aktivt måste jobba för att domarseminariumen gör de
tolkningar som behövs och att dessa sedan blir kända. Som exempel berättade Jonas att
man vid domarseminariumet 1999 i Göteborg haft ärendet uppe om när en klocka kan vara
så defekt att reglernas ”uppenbar defekt” ska gälla. Seminariumet hade då sagt att det är
upp till domaren att avgöra detta. RK måste se till att sådana tolkningar kommer ut till
domarna. RK uttalar också att frågor av denna art ska avgöras hos RK.
§ 04033 Berndt och Johan berättade att de tittat på möjligheterna för delar av RK att få möjlighet att
vara domare vid Europacupen för klubblag eller vid OS. Johan undersöker ytterligare.
§ 04034 Nästa möte hålls under Schack-SM i Göteborg någon av dagarna 16-19 juli. 2004. Johan
återkommer med exakt datum, tid och plats.
§ 04035 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet (som
pågick kl 13.00-15.00 cirka).
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