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Närvarande:

PROTOKOLL 2005:1
2005-01-02
Hotel Continental i Stockholm

Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Ulf Norevall
Emilia Horn

Frånvarande: Martin Norbäck
§ 05001 RK:s ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 05002 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 05003 Det av Johan framtagna förslaget till dagordning godkändes.
§ 05004 Föregående protokoll 2004:4 gicks igenom. Protokollet var redan justerat.
§ 05006 Johan och Emilia rapporterade från senaste CS-mötet i Linköping den 27-28 november.
CS hade efter Emilias utredning om medelrating i SM:s olika klasser beslutat att höja
dispensgränserna för spel i högre klass.
Klass
Mästarklassen
1
2

Ny gräns
2150
2000
1800

Tidigare gräns
2100
1800
1700

CS beslöt även att klass 4 ska införas permanent i SM. Man kommer dock inte att kunna
åka ur klass 3 till klass 4. En förutsättning för att få spela i klass 4 är att man har högst
1400 i rating. Har man under 1400 i rating får man välja om man vill spela i klass 3 eller
klass 4. CS beslöt också efter önskemål från SM-arrangören att höja startavgifterna i SM
med 100 kronor i 2-veckorsgrupper och 50 kronor i 1-veckorsgrupper.
TfS kommer att ges ut med åtta nummer under 2005. Detta är ett nummer mindre än 2004
och 2 nummer mindre än 2003 och tidigare.
§ 05007 Johan informerade om det ekonomiska läget i Sveriges SF. Bokslutet för 2004 verkade bli i
stort sett enligt förväntningarna. Han flaggade dock för risk för ett mycket dåligt resultat
under 2005 på grund av en stor potentiell förlustrisk för Lag-EM i Göteborg.
§ 05008 Johan berättade att budgeten fortfarande inte var fastställd av CS, men att RK med all
sannolikhet kan räkna med att få igenom sin budget.
§ 05009 Johan rapporterade om arbetet med Lag-EM. Vi gick igenom domarorganisationen. Johan
hade en del idéer om förändring av domarorganisationen gentemot tidigare Lag-EM. Han
ansåg att vi inte bör ha alltför många domare som inte dömer. Jonas framförde åsikten om
att vi bör vara mycket försiktiga att ändra på organisationen som har använts under många
tidigare Lag-EM.
Vi behöver ha fram cirka 32 domare. Vi gick igenom den lista som Jonas har upprättat. Vi
beslöt att Jonas ska uppdatera denna och snarast skicka ut den så att vi kan kontakta
domarna. Jonas ska ta fram förslag på vilka personer som ska kontakta vilka domare.
Vi konstaterade att det var viktigt att vi har en domare som pratar ryska.

§ 05010 Jonas rapporterade om de ärenden han haft i egenskap av Sveriges schackförbunds
sekreterare. Hittills hade det inte framkommit någon anledning att straffa de spelare som
brutit sina klasser i SM 2004.
§ 05011 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.
Ulf rapporterade i samband med detta att han vill sluta som ratingofficer, men att han står
kvar tills att vi hittat en bra ersättare.
Jonas föreslog att vi kontaktar Tapio Tikkanen och hör om han vill ställa upp. Johan fick i
uppdrag att ta kontakt med Tapio.
§ 05012 Johan var mycket kritisk till formuleringen till den nya ”mobilregeln” som FIDE tagit fram.
I regeln står det att det är förbjudet att ha mobiltelefonen med sig. Det står också att man
förlorar partiet om den ringer. Dock ingenting vad som händer om man tar med sig
telefonen in trots förbudet däremot.
Johan hade tidigare skickat ett brev till ordföranden i FIDE:s regelkommitté, Geurt Gijssen,
och ställt en del frågor bland annat om protokollföringsregeln. Vi har dock inte fått något
svar ännu.
Johan fick i uppdrag att se till att den engelska originalversionen av reglerna kommer ut till
samtliga i RK. Vi beslöt att Ulf därefter ska skriva en översättning av de nya reglerna som
sedan ska skickas ut till RK på remiss. När vi är nöjda med översättningen ska den
publiceras i TfS. Johan tar kontakt med Lars Grahn i frågan.
§ 05013 Jonas berättade att han varit i kontakt med Mats Eriksson, Björn Gambäck och Tapio
Tikkanen angående om de kan tänka sig att tillsammans med Berndt Söderborg hålla den
domarträff som RK ska anordna i Stockholm och Göteborg den 28 eller 29 maj. Alla hade
sagt preliminärt ja. Emilia fick i uppdrag att prata med Martin om han kan kolla med
Göteborgs SF/SS Manhem om vi kan låna ”Schackspelets Hus” någon av dagarna och
därefter meddela Berndt detta.
Berndt fick i uppdrag att kontakta övriga tilltänkta och tillsammans med dem göra ett
kursprogram.
§ 05014 Nästa möte hålls preliminärt i samband med Elitseriesammandraget lördagen den 12 mars
2005 klockan 9:00 i Malmö. Johan sade dock att han eventuellt hade förhinder beroende på
jobbet men att detta i så fall skulle visa sig under januari.
§ 05015 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet (som
pågick cirka klockan.19:00 - 20:45).

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Johan Sigeman

