
SSF:s REGELKOMMITTÈ PROTOKOLL 2004:3
SLOTTSGATAN 155 2004-07-13
602 20 NORRKÖPING Hotell Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Ulf Norevall
Emilia Horn
Martin Norbäck

§ 04036 RK:s ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 04037 Jonas utsågs till mötessekreterare. 

§ 04038 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.

§ 04039 Föregående protokoll 2004:2 från 2004-03-14 gicks igenom. Protokollet var redan justerat.

§ 04040 Johan och Emilia rapporterade från CS-mötet i april i Stockholm.

§ 04041 Göran Terninger kom på besök. Han och Johan informerade om det pågående arbetet med
Lag-EM i Göteborg.

§ 04042 Jonas rapporterade från ärenden som han handlagt i sin egenskap av sekreterare i RK. Det
var mestadels dispensansökningar till spel i högre klass vid SM. Jonas berättade att han
tyckte att det var svårt att hantera ärendena och att han gärna såg att någon annan tar över
denna hantering. RK beslöt att Martin ska ta över ansvaret för just dispensansökningarna.

§ 04043 Vi diskuterade de protestärenden som funnits under den gångna Allsvenska säsongen. Vi
diskuterade även den överklagningskommitté som finns med en medlem från både RK, TK
och AK. Vi beslöt att medlemmen från RK inte ska representera sig själv utan istället
framför RKs samlade bedömning. Vidare gav vi i uppdrag åt Johan att föreslå till CS att
AK inte ska ingå i denna kommitté då de redan fattat beslut i ärendet. Vårt förslag är i
stället att det ska ingå en spelare ifrån Allsvenskan i kommittén.

§ 04044 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.

§ 04045 Vi diskuterade arvodenas storlek till domarna vid Allsvenska matcher. Bland annat
framfördes en idé om olika ersättningsnivåer för olika domarkategorier. RK ska diskutera
frågan mer.

§ 04046 Vi diskuterade mobiltelefonregler. Johan är utsedd av CS att ingå i en grupp som skall se
över mobilreglerna. Johan redovisade sitt förslag till regler på detta område. I princip går
detta ut på att det endast i elitserien skall bli direkt partiförlust vid ringande telefon. I
övrigt skall SSF avvakta FIDEs kommande regelbeslut på området och anpassa oss till
detta. Mötet beslöt att ge Johan i uppdrag att framföra detta som RKs förslag i
arbetsgruppen.

§ 04047 Jonas berättade att han börjat ta ut domare till den Allsvenska säsongen 2004/2005.

§ 04048 Vi beslöt att tilldela Mats Eriksson ett domarstipendium på 1000 kronor. Johan fick i
uppdrag att underrätta Mats samt att se till att kansliet betalar ut pengarna till Mats.



§ 04049 Berndt och Jonas berättade kort från den domarkurs som de hållit i Göteborg i början av
juni. Kursen hade gått bra.
Berndt berättade också att det skulle vara en domarkurs i Malmö den 2-3 oktober. Han
kommer att vara kursledare tillsammans med Tapio Tikkanen.

§ 04050 Johan rapporterade om planer på att skicka ett antal svenska domare till Europa Cupen och
Schack-OS för att ge dem erfarenhet inför Lag-EM i Göteborg.

§ 04051 Martin rapporterade från sitt arbete med RKs del av hemsidan.

§ 04052 Vi diskuterade SM-turneringarna så här långt. Vår uppfattning är att det gått mycket bra
hittills.

§ 04053 Nästa möte hålls under Elitseriesammandraget i Skara den 6 november klockan 10:00.

§ 04054 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet (som
pågick klockan.09:30 – 12:05 cirka).

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


