
SSF:s REGELKOMMITTÈ PROTOKOLL 2005:2
SLOTTSGATAN 155 2005-03-12
602 20 NORRKÖPING Quality Hotel i Malmö

Närvarande: Berndt Söderborg 
Jonas Sandbom 
Ulf Norevall 
Emilia Horn 

Adjungerad: Tapio Tikkanen

Frånvarande: Johan Sigeman, Martin Norbäck 

§ 05016 I RK:s ordinarie ordförande Johan Sigeman frånvaro valdes Berndt Söderborg till
ordförande. Han hälsade därefter alla välkomna och öppnade mötet.

§ 05017 Jonas utsågs till mötessekreterare. 

§ 05018 Det av Johan utskickade förslaget till dagordning godkändes.

§ 05019 Föregående protokoll 2005:1 gicks igenom. Protokollet var redan justerat. Det fanns dock
två fel i det. För att spela i klass 4 ska man ha under 1400. Den tidigare gränsen för dispens
i klass 1 var 1900.

§ 05020 Emilia rapporterade från senaste CS-mötet. RK hade fått igenom sitt budgetförslag utan
justeringar.

§ 05021 Jonas rapporterade om ärenden som han handlagt i sin egenskap som sekreterare i RK. Han
hade mottagit ett brev från Stockholms SF där Stockholms SF meddelade att det stängt av
Björn Eriksson, Wasa SK för spel i av Stockholms SF arrangerade tävlingar till och med
2005-12-31. Stockholms SF bad Sveriges SF att göra desamma. RK beslöt att stänga av
Björn Eriksson i av Sveriges SF arrangerade tävlingar till och med 2005-12-31.

§ 05022 Ulf Norevall redogjorde för de ärenden som han handlagt i sin egenskap av Rating Officer.
Bland annat var det två namnbyten och två ansökningar om FM-titel.

§ 05023 Göran Terninger kom förbi och informerade om läget inför Lag-EM. Den ekonomiska
prognosen såg bättre ut än den som tidigare skickats ut.
Jonas framförde önskemål om att domarna skulle få röra sig överallt utom i VIP-rummet.
Göran lovade att ordna detta. Ett speciellt önskemål var ett domarrum för alla domare i
kansliet.
Det behövs ta fram protokoll till tävlingarna Johan fick i uppdrag att lämna önskemål till
Göran.
Berndt fick i uppdrag att fråga Göran om hur vi ska hantera spelare som spelat klart sin
rond.

§ 05024 Vi diskuterade det förslag till översättning av reglerna som Ulf tagit fram. Innan vi går
vidare med det hela ska Ulf be Johan att tillfråga FIDE om det är annex 65 som publicerats
på FIDEs hemsida som gäller.
Vi diskuterade i samband med detta om hurvida en telefon som har vibratorn men inte
ljudet på ska anses att den ringer när den vibrerar. Vi kom fram till att så ä fallet.



§ 05026 Vi utsåg Ulf Norevall till domare i SM-gruppen 2005 och Tapio Tikkanen (vecka 1) och
Jonas Sandbom (vecka 2) till domare i JSM, Mästarelit och veteran-SM. 

§ 05027 Vi beslöt att hålla nästa möte någon av dagarna 27-29 maj i Göteborg eller Stockholm i
samband med domarträffarna. Jonas fick i uppdrag att kolla möjligheterna.

§ 05028 Tillförordnande Ordföranden Berndt Söderborg tackade för visat intresse och avslutade
därefter mötet (som pågick klockan.9:00 - 12:15).

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Berndt Söderborg


