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********************************************************************************
§ 06018 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna. Hon förklarade därefter mötet för
öppnat.
§ 06019 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 06020 Det av Emilia framtagna förslaget till dagordning godkändes.
§ 06021 Vi gick igenom föregående protokoll 2006:1 från 2006-01-08. Protokollet var redan
justerat.
§ 06022 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet i Katrineholm den 28 januari 2006.
En preliminär budget för 2006 hade upprättats och visade på ett mindre överskott.
Emilia berättade att Stockholms SF, Göteborgs SF och Malmö SF kommer att få ett antal
livesändningsbräden med tillhörande utrustning. Tanken är att materialet ska kunna lånas
ut till närliggande distrikt.
§ 06023 Emilia meddelade att hon lyckats ”få tillbaka” de pengar som tagits från RK:s budget.
Detta för att Tapio ska kunna delta i ”Rules Committee-mötet” i samband med OS i Turin.
§ 06024 Jonas berättade om de ärenden han handlagt i sin egenskap av sekreterare i RK. Han
berättade att Stockholms SF skickat en kopia på en varning av Miomir Filipovic,
SK Rockaden.
§ 06025 Tapio Tikkanen rapporterade om kommunikationsproblem med FIDE. De svarar bara
sporadiskt på hans frågor.
Tapio lovade att komma in med en skriftlig rapport om detta till CS-mötet den 22-23/4 i
Stockholm.
§ 06026 Emilia hade varit i kontakt med Martin angående hans uppdrag att skicka förfrågningar till
de som lämnat w.o. eller brutit SM 2005. Martin har mottagit en domarrapport från
Göteborgs SF, men det saknas kontaktuppgifter till ”syndarna”. Han ska prata med
arrangören om detta.
§ 06027 Vi beslöt att Emilia ska kontakta Niklas Sidmar och meddela honom att vi vill ha in
domarrapporten från SM 2006 senast den 1 augusti 2006. I rapporten ska det finnas med
uppgifter över alla som lämnat w.o. eller brutit (inklusive kontaktuppgifter).
Vi utsåg Ulf Norevall till domare i SM-gruppen. Till domare i JSM, Mästarelit och
Veteran-SM utsågs Tapio Tikkanen, vecka 1, och Jonas Sandbom (alternativt Anders
Sandström) vecka 2.

§ 06028 Jonas meddelade att han besökt Sveriges SF:s kanslichef, Kent Vänman, i Norrköping.
Jonas hade då bland annat tagit upp frågan om klassregister. Kent har för avsikt att slå ihop
flera av de många SSF-registren till ett. Klassregistret skulle då med fördel kunna ingå som
en del i detta register.
Martin måste dock färdigställa grundmaterialet enligt tidigare beslut.
§ 06029 Vi diskuterade AK:s beslut om att införa Elo-beräkning i Elitserien. Vi kunde inte se några
domarkomplikationer med anledning av detta beslut.
§ 06030 Vi får en hel del regelfrågor till e-mailadressen rk@schack.se. Vi diskuterade hur vi skulle
säkerställa att frågeställaren får svar.
Berndt berättade att han inte får de e-mail som skickas till RK-adressen. Emilia fick i
uppdrag att kontakta webmastern, Kent Vänman, för att åtgärda problemet.
§ 06031 Tapio påpekade en felöversättning i FIDE:s spelregler i §1.1. I originalversionen står det
”A player is said to ‘have the move’, when his opponent´s move has been ‘made’”. I den
svenska översättningen av regeln står det ”En spelare sägs ’vara vid draget’, när hans
motståndares drag har fullbordats”. Vi beslöt att ändra översättningen till ”En spelare sägs
’vara vid draget’, när hans motståndares drag har gjorts”, vilket ligger lite närmare
originalet. Vi ska publicera ändringen på SSF:s hemsida.
§ 06032 Tapio informerade att han blivit uttagen att vara domare vid Schack-OS i Turin i maj.
Berndt berättade om sin tripp till Dresden där han var med i ett av Sveriges två lag i
Veteranlag-EM.
Jonas meddelade att Stockholms SF ska arrangera en klubb- och distriktsdomarkurs
lördagen den 6 maj. Enligt tidigare önskemål från RK kommer även andra distrikt att få
skicka kursdeltagare. Jonas ber Kent Vänman skicka ut information med
”Förbundsaktuellt”.
Tapio meddelade att han inte kan ställa upp som huvuddomare för Skollag-SM i Säffle den
20-21 maj, eftersom han ska till Schack-OS. Vi utsåg Jonas till huvuddomare istället.
Tapio meddelar arrangören.
§ 06033 Nästa RK-möte hålls i Göteborg torsdagen den 6 juli klockan 10:00 i samband med
Schack-SM.
§ 06034 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick kl
09:00-10:45.
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