
SSF:S REGELKOMMITTÈ PROTOKOLL 2005:4
SLOTTSGATAN 155 2005-08-03
602 20 NORRKÖPING Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Emilia Horn
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck
Ulf Norevall (adjungerad)

********************************************************************************
§ 05041 RKs ordförande Johan Sigeman hälsade alla välkomna. Han förklarade därefter mötet för

öppnat.

§ 05042 Ulf Norevall adjungerades till mötet.

§ 05043 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 05044 Det av Johan framtagna förlaget till dagordning godkändes.

§ 05045 Vi gick igenom föregående protokoll 2005:3 från 2005-06-06. Protokollet var redan
justerat.

§ 05046 Johan presenterade en prognos över de konton som RK ansvarar för. Prognosen pekar på
att vi kommer att hålla oss inom våra budgetramar.

§ 05047 Johan rapporterade från de CS-möten som varit under SM. Han meddelade att Tapio
Tikkanen formellt blivit invald i RK av CS samt att Ulf Norevall, på egen begäran, lämnat
RK. CS hade också valt Tapio till ny ”Rating Officer”. 

§ 05048 Jonas berättade om de ärenden handlagt i sin egenskap av sekreterare i RK.

§ 05049 Ulf Norevall rapporterade om ärenden han haft i egenskap av ”Rating Officer” fram till och
med den 30 juni.
Tapio berättade att han haft en del kontakter med FIDE efter detta för att registrera
titelnormer. Han meddelade också att han skickat in en IM ansökan för Pontus Carlsson.
FIDE hade hört av sig om den mot högre avgift skulle snabbehandlas. Vi hade beslutat oss
för att tacka nej till erbjudandet.

§ 05050 Martin redogjorde för de dispensansökningar som han handlagt inför SM. Han hade bara
beviljat en enda. Martin berättade att han börjat jobba med klassregistret.

§ 05051 SM 2005 i Göteborg hade arrangörsmässigt gått ganska bra. Tyvärr blev det cirka 100
anmälningar färre än förra året.
RK hade ännu inte tagit emot någon domarrapport från turneringen. Jonas fick i uppdrag att
prata med Niklas Sidmar om detta och be honom se till att den skickas in till RK så snart
som möjligt.
Emilia tog upp att det vara många spelare som spelat båda veckorna i samma klass trots att
de åkt ur första veckan.
Johan fick i uppdrag att se till att meddela arrangörerna att de inte har rätt att ge dispenser
till dessa spelare (utom som utjämningsspelare). I mästarklassen ska inte det ges några
arrangörsdispenser alls inte ens till utjämningsspelare då det är en Schweizerturnering.
Johan ska också se till att detta skrivs in iSM-manualen.



§ 05052 Vi diskuterade de tävlingsbestämmelser som AK bett oss komma med synpunkter på. Vi
beslöt att Jonas och/eller Johan ska meddela AK våra synpunkter.
Vi Diskuterade AK:s planer på att Elo-registrera Elitserien och division 1 i Allsvenskan.
RK var försiktigt positiv till tanken. Vi anser dock att klubbarna måste tillfrågas. Det är
klubbarna som måste bestämma.
Jonas fick i uppdrag att ta ut domarna till Allsvenskans Elitserie 2005/2006.

§ 05053 Johan meddelade att Lag-EM flyter på bra. Göran Terninger hade på kongressen gjort en
redovisning av de förberedelsejobb som hade gjorts med tävlingen. Han redovisade också
på kongressen en ekonomisk prognos som slutade på en förlust på mellan 400 000 och 
500 000 kronor. En slutlig rapport över såväl tävlingen som dess ekonomiska utfall
kommer efter tävlingen.

§ 05054 Vi hade fått in fyra förbundsdomaransökningar från Anil Surender, Axel Smith, Linus
Olsson och Baldvin Gisalson.
RK beslöt att avslå dessa ansökningar då de saknar tillräcklig erfarenhet.
Jonas/Tapio ska se till att Anil, Axel, Linus och Baldvin så snart som möjligt får ta del av
ett dokument över vilka dokumenterade baskrav RK ställer. Bland annat ska
distriktsförbundet lämna en rekommendation.

§ 05055 Vi diskuterade det domarseminarium som vi ska hålla i Stockholm på Stockholms
Schacksalonger lördagen den 1 oktober med Berndt som huvudansvarig. Jonas framförde
att det är viktigt att vi hittar en modell som gör att domarna har möjlighet att delta utan att
det blir för höga kostnader. Till exempel en liknande modell som den som användes under
distriktsledarkonferensen i samband med Lag-EM. Johan utreder hur mycket vi kan
subventionera och ändå hålla oss inom budgeten.
Exempel på frågor som ska diskuteras är digitala klockor, nya schackreglerna, utvärdering
av Lag-EM.

§ 05056 Nästa RK-möte hålls preliminärt i Stockholm söndagen den 2 oktober 2005 klockan 10:00
på Stockholms Schackförbunds kansli. 

05057 Ordföranden Johan Sigeman tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
11:05-13:10.

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Johan Sigeman


