
SSF:s REGELKOMMITTÈ PROTOKOLL 2005:3
SLOTTSGATAN 155 2005-06-06
602 20 NORRKÖPING Telefonmöte

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

Adjungerad: Tapio Tikkanen

Frånvarande: Berndt Söderborg

§ 05029 RK:s ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet.

§ 05030 Jonas utsågs till mötessekreterare. 

§ 05031 Det av Johan utskickade förslaget till dagordning godkändes.

§ 05032 Föregående protokoll 2005:2 gicks igenom och godkändes. Protokollet kunde inte
slutjusteras då den tillförordnade ordföranden för mötet, Berndt Söderborg, inte var
närvarande.

§ 05033 Johan rapporterade att det verkar som om Regelkommittén håller sig inom sin budgetram.

§ 05034 Johan och Emilia rapporterade kort från det senaste CS-mötet.

Jonas ställde frågan om CS-beslutet att inte lägga någon proposition angående de nya
stadgarna. Jonas påpekade att CS självklart inte ska lägga några stadgeförslag. Det är ju
den stadgegrupp som Kongressen 2004 tillsatte som ska lägga fram ett förslag som
Kongressen 2005 ska besluta om. Emilia bekräftade att det är så det kommer att gå till.

Jonas tog också upp frågan angående klagomål på domare som det skrevs om i CS-
protokollet. Johan och Emilia berättade att det inte hade föranlett någon åtgärd. RK ansåg
att en fråga av denna art ska hamna på RK:s bord.

§ 05035 Vi diskuterade kort läget inför SM 2005. Martin berättade att han fått ett halvdussin
dispensansökningar, men att han inväntade besked på om de som sökt även betalt
dispensavgiften.

Vi diskuterade klassregistret. Jonas fick i uppdrag att skicka det gamla klassregistret till
Martin. Martin fick i uppdrag att kontakta kansliet för att kolla vad som hänt i frågan sedan
det senaste CS-beslutet i ärendet.

Jonas meddelade att han hört att Göran Terninger givit vissa kvinnliga schackspelare
dispens att spela i högre klass i SM än de är kvalificerade i. Detta som en träning för de
som ska delta i Lag-EM. RK är av den uppfattningen att en fråga av denna art ska tas av
RK. RK tycker dock att idén är bra.



§ 05036 Johan och Tapio rapporterade från de två domarkurser inför Lag-EM som nyligen hölls i
Göteborg och Stockholm. I Göteborg deltog 7 personer och i Stockholm 10 personer.
Kurserna var givande.

Ett oroselement var att Johan fått besked av Stupenfull om ändrad betänketid vid Lag-EM.
Betänketiden skulle vara 100 minuter på 40 drag och därefter 15 minuter för resten av
partiet. Man får redan från första draget 30 sekunder i tillägg per drag. Detta ska jämföras
med den betänketid som vi har haft information om; 90 minuter per parti, med 30
sekunders tillägg per drag. Det är fortfarande oklart vad som gäller. Johan utreder.

Johan meddelade att vi inte kommer att behöva alla domare som vi har tagit ut. Vi
diskuterade den domarlista vi har. Johan meddelar de domare som inte kommer att
behövas.

§ 05037 Vi beslöt att lägga ett domarseminarium på Stockholms Schacksalonger lördagen den 1
oktober 2005. Berndt blir huvudansvarig.

§ 05038 Stockholms Schackförbund hade kommit in med en rekommendation om att stänga av
Göran Bergström, Solna SS, under samma tid som han är avstängd i Stockholms
Schackförbund, det vill säga till och med 2005-11-04.
RK beslöt att stänga av honom från alla tävlingar som Sveriges Schackförbund arrangerar.
Johan fick i uppdrag att tillskriva Göran Bergström och meddela honom vårt beslut.
Jonas fick i uppdrag att meddela SM-arrangören och Göran Bergströms klubb, Solna SS. 

Ulf fick i uppdrag att meddela FIDE om att Sveriges schackförbund byter Rating Officer
från och med den 1 juli 2005. Ny Rating Officer blir Tapio Tikkanen.

Emilia fick i uppdrag att meddela CS att vi vill få Tapio invald i RK.

§ 05039 Vi beslöt preliminärt att hålla nästa möte onsdagen den 3 augusti klockan 900 i Göteborg i
samband med Lag-EM. Johan återkommer med plats.

§ 05040 Innan Johan avslutade mötet bad han att få framföra RK:s varma tack till Ulf Norevall för
hans långvariga arbete som Rating Officer och ledamot av RK. Övriga ledamöter instämde
i Johans tack.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet som pågick
klockan.2000- 2145.

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


