
SSF:s REGELKOMMITTÈ PROTOKOLL 2004:4
SLOTTSGATAN 155 2004-11-11
602 20 NORRKÖPING Telefonmöte

Närvarande: Johan Sigeman (Telefon från Lund)
Jonas Sandbom (Telefon från Stockholms SF:s kansli)
Berndt Söderborg (Telefon från Stockholms SF:s kansli)
Ulf Norevall (Telefon från Uppsala)
Emilia Horn (Telefon från Stockholms SF:s kansli)

Frånvarande: Martin Norbäck (meddelat förhinder)

§ 04055 RK:s ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 04056 Jonas utsågs till mötessekreterare. 

§ 04057 Det av Johan framtagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 04058 Föregående protokoll 2004:3 gicks igenom. Protokollet var redan justerat.

§ 04059 Johan och Emilia rapporterade från senaste CS-mötet. Nästa CS-möte äger rum i
Linköping den 27-28 november 2004. Emilia hade fått i uppdrag att göra en översyn av
dispensgränserna för spel i SM.

§ 04060 Johan informerade om det ekonomiska läget i Sveriges SF. Läget verkade bättre än förra
året samma tid. Johan sa att det slutliga resultatet är osäkert, bland annat eftersom vi inte
vet vilket belopp vi kommer att få från Svenska Spel m.m.

§ 04061 Johan berättade att han nu skickat iväg det budgetförslag som han tidigare e-mailat ut till
RK för synpunkter. I budgetförslaget äskar RK extra medel för kostnader för domarträffar
innan Lag-EM 2005 i Göteborg. RK äskar även mer pengar för möteskostnader. Även
detta på grund av Lag-EM. 
Jonas frågade om kostnaderna för de domare som RK tagit ut till Schack-OS och Europa-
Cupen för klubblag. Johan meddelade att kostnaderna låg klart under budgeterat belopp.
RK kommer att klara sig inom sin budget 2004.

§ 04062 Johan rapporterade om arbetet med Lag-EM. Göran Terninger med stab jobbar för fullt
med förberedelserna. En person som ska ”ragga” sponsorer har kontrakterats på
provisionsbasis. Personen kommer att få betalt genom provision. För att hålla budgeten
behöver därför cirka 1,2 miljoner fås in. Johan bedömde detta som mycket svårt.
Vi tittade även igenom en lista över de domare som kan vara intresserade av att hjälpa till
vid Lag-EM. Vi lade till ett antal nya som vi tror kan vara intresserade.

§ 04063 Jonas rapporterade om de ärenden han haft i egenskap av Sveriges schackförbunds
sekreterare. Mestadels ärenden som berört Allsvenskan.

§ 04064 Ulf Norevall rapporterade om de ärenden han haft i egenskap av Sveriges schackförbunds
Rating Officer. Vi gick igenom den rapport som han tidigare skickat in till CS.



§ 04065 Johan berättade att FIDE tagit upp ”mobiltelefonregeln” under schack-OS. Det råder lite
oklarheter om vad de har beslutat. Johan har sökt protokollet på nätet, men det har inte
kommit ut ännu. Vi konstaterar att vi anser att så fort FIDE ger ett klart besked i ärendet så
ska Sveriges SF ansluta sig till FIDEs linje.

§ 04066 FIDE kongressen har utsett Mats Eriksson, Göteborg till IA. Björn Gambäck hade också
sökt men kongressen saknar en giltig turnering (hade bara tre istället för fyra). RK beslöt
att försöka hjälpa till så att Björn får den nödvändiga turneringen.

§ 04067 Berndt meddelade att specialdomarkursen i Malmö blivit inställd på grund av för få
anmälningar. Vi talade om orsakerna och eventuella åtgärder.

§ 04068 Vi diskuterade kurser/träffar inför Lag-EM 2005. Vi beslöt att försöka hålla en träff dels i
Stockholm, dels i Göteborg en av dagarna 28 eller 29 maj 2005. Jonas fick i uppdrag att
fråga Tapio Tikkanen och Mats Eriksson om de skulle vilja vara kursledare i Göteborg och
höra med Björn Gambäck om han tillsammans med Jonas och Berndt kan tänka sig vara
kursledare i Stockholm. Tapio respektive Björn är viktiga då de har deltagit i Schack-OS
respektive Europa Cupen för klubblag.
Berndt fick i uppdrag att göra ett kursprogram till denna kurs/träff som han ska dela ut till
kursledarna.

§ 04069 Johan berättade att han fått in en rapport från en domare om att en annan domares
mobiltelefon ringt under Elitseriesammandraget i Skara 5-7 november 2005. Johan
berättade att han varit i kontakt med den anmälde domaren. Det visade sig att det inte alls
var domarens telefon som ringt utan en spelares telefon som han blivit ombedd att ta hand
om då han inte kunde stänga av telefonen då han saknade ”påslagningskod”. Vi finner det
märkligt att domarna inte pratar med varandra utan rapporterar ärendet till oss.
Vi finner ingen orsak till ytterligare åtgärd från RK.

§ 04070 Emilia rapporterade kort om det uppdrag hon fått av CS att föreslå nya dispensregler för
spel i SM.

§ 04071 Johan meddelade att han och Tapio Tikkanen jobbar på en rapport över deras erfarenheter
från Schack-OS 2004 på Mallorca.

§ 04072 Nästa möte hålls under Rilton Cup söndagen den 2 januari 2005 klockan 19:00 på
Stockholms Schackförbunds kansli.

§ 04073 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet (som
pågick cirka klockan.20:30 - 22:10).

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


