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§ 06001 RK:s nyvalda ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 
Berndt Söderborg tog därefter ordet och önskade Emilia välkommen som ny ordförande i 
RK.

§ 06002 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 06003 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes med tillägget att en punkt om Lag-EM 
2005 lades in.

§ 06004 Vi gick igenom föregående protokoll 2005:4 från 2005-08-03. Protokollet var redan 
justerat.

§ 06005 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet som hölls i Linköping den 19-20 november 
2005:
Johan Sigeman hade lämnat Regelkommittén och Emilia valdes till ny ordförande i RK.
En Allsvensk tävlingsjury utsågs bestående av en spelarrepresentant: Jan Wikander, en 
RK-representant: Tapio Tikkanen och en TK-representant: Mats Eriksson.
Ny ordförande i Nordiska schackförbundet hade utsetts: Lilja Gretarsdottir från Island.
Nytt schackgymnasium kommer att starta hösten 2006, med namnet Metapontum. 
Gymnasiet kommer att hålla till i KTH:s lokaler i Stockholm.
Arbetet med bokslutet 2005 och budgeten 2006 pågår för fullt. När det gäller budgeten var 
den kraftigt underbalanserad inför CS-mötet men CS gav alla kommittéer i uppgift att 
spara. Detta med sikte på att komma ner till en nollbudget. I RK:s fall innebar det att man 
skar ner kontot 7499: övriga kostnader med 8000 kronor. 

§ 06006 Tapio påpekade att det var olyckligt med nedskärningen av konto 7499 då detta konto hade 
höjts för att han skulle kunna delta i ett av FIDE:s Regelkommittémöten där han blivit 
invald. Emilia fick i uppdrag att be att få behålla dessa anslag då RK är av den meningen 
att det skulle se mycket illa ut om vi inte skickade vår nyvalda representant på något möte.

§ 06007 Vi konstaterade att SM-arrangemangen varit bra.
Martin hade varit i kontakt med Niklas Sidmar från arrangörsstaben och bett att få ta del av 
domarrapporten. Han hade ännu inte fått den. Martin fick i uppdrag att kontakta Niklas 
igen. I domarrapporten ska framgå vilka som brutit, respektive lämnat w.o. i SM, och om 
möjligt varför. Martin ska därefter tillskriva de som lämnat w.o. utan att ge någon 
godtagbar förklaring.

§ 06008 Vi diskuterade klassregistret som Martin fått i uppgift att titta över. Martin berättade att 
han fått tag i SM-resultatböcker för de senaste sex åren, men att det kommer att ta tid att få 
in dom i registret. Förhoppningen är att det ska vara klart före årets SM.
Jonas fick i uppdrag att ta upp frågan om hur registret ska hållas uppdaterat med Sveriges 
SF:s nya kanslichef, Kent Vänman. En möjlighet vore att integrera uppdateringen av 
klassregistret med Bo Sjögrens SM-program. Jonas lovade att åka ner och besöka Kent 
Vänman i Norrköping. Han ska då även ta upp hur alla SM-resultat ska lagras. RK är av 
uppfattningen att alla SM-resultatböcker måste finnas lättillgängliga på kansliet.



§ 06009 Jonas berättade om de ärenden han handlagt i egenskap av sekreterare i RK. Han berättade 
att det varit en del problem med att hitta domare till Elitserien. Det hade dessutom varit 
några avhopp efter det att domarna utsetts.

§ 06010 Tapio Tikkanen rapporterade om ärenden han haft i egenskap av ”Rating Officer”.
FIDE hade hört av sig och meddelat att Jan Lundin kunde utses till FM. Tapio hade därför 
varit i kontakt med Jan och kommit överens med honom om att skicka in en FM-ansökan.
Han berättade att FIDE beslutat att de vill ha turneringsrapporterna på ett nytt sätt och att 
man även ska skicka in samtliga partier från varje turnering på fil. Båda dessa nyheter 
gäller från och med 2006-07-01.

§ 06011 Vi beslöt att hålla en förbundsdomarkurs på Stockholms Schacksalonger den 30 september, 
med fortsättning förmiddagen den 1 oktober 2006.

§ 06012 Emilia tog upp ett ärende från Allsvenskan som behandlats av AK. Det gällde en incident 
som inträffat på Salongerna, där en domare tillåtit att en spelare som stod med på 
laguppställningen ersatts av en annan spelare när han inte dök upp. Domaren tog detta 
beslut eftersom båda lagen var överens om att göra så. AK anser att detta var fel, och då 
RK delar denna uppfattning fick Jonas i uppdrag att meddela domaren detta. 

§ 06013 Vi diskuterade ett e-mail från Torbjörn Engström, där han redogjorde för sina önskemål 
om att bli förbundsdomare. Emilia fick i uppdrag att informera honom om att han först 
måste gå en förbundsdomarkurs, förslagsvis den planerade kursen i höst.

§ 06014 Tapio vill upprätta en undersida till RK:s hemsida som ska heta ”Rating Officern 
informerar”. RK tycker att det är en utmärkt idé. Martin fick i uppdrag att tillse att Tapio 
får inloggningsuppgifter tillsänt sig.

§ 06015 Vi diskuterade Lag-EM 2005 i Göteborg. RK var av uppfattningen att det ur 
domarhänseende varit ett väl genomfört arrangemang. Förre ordföranden i RK, Johan 
Sigeman, hade gjort ett ypperligt arbete och lyckades också mycket bra med att hålla en fin 
stämning bland domarna under turneringen.
Arrangemanget var också lyckat i övrigt hänseende, med ett undantag; det ekonomiska 
utfallet. Emilia meddelade att underskottet för arrangemanget kommer att bli i 
storleksordningen 500 000 kronor, fördelat på verksamhetsåren 2004 (-189 000 kronor) 
och 2005 (resten).

§ 06016 Nästa RK-möte hålls i Linköping i samband med Elitserieslutsammandraget, lördagen den 
18 mars 2006, preliminärt klockan 9:00.

05057 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl 
14:05-16:20.
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