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Närvarande:
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Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck
********************************************************************************
§ 06035 Ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna. Hon förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 06036 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 06037 Det av Emilia framtagna förslaget till dagordning godkändes.
§ 06038 Vi gick igenom föregående protokoll 2006:2 från 2006-03-18. Protokollet var redan justerat.
§ 06039 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet i Stockholm 22-23 april 2006.
CS hade gett Jonas Sandbom (RK), Emilia Horn (RK) och Björn Ansner (TK) i uppdrag att se
över tävlingsbestämmelserna för SM i sin helhet. Vi diskuterade i samband med det ett förslag från Emilia att ha upp- och nedflyttningar i grupperna enligt placering istället för dagens
%-modell. Efter diskussion beslöt vi att RK ska driva linjen att behålla dagens %-system.
Emilia meddelade att (Södra) Skånes SF och Malmö SF har gått ihop till Skånes SF.
§ 06040 Emilia meddelade att hon tillsammans med Kent Vänman gått igenom prognosen för RK:s
konton. Det verkar som vi håller budgeten bra. Vi diskuterade den dyra resa som Tapio fått
till Turin-OS. Resan hade varit 2-3 gånger dyrare än för de deltagande spelarna och ledarna.
Tapio meddelade att detta berodde på att han på grund av det sena beskedet från FIDE om att
han skulle få vara domare, inte kunnat boka biljetterna tillräckligt tidigt.
Kent Vänman har lovat att kansliet kan hjälpa till med att hitta billiga resor i fortsättningen.
§ 06041 Jonas tog upp frågan om hur RK ska fatta sina beslut. Detta med anledning av hur titelansökningar till FIDE ska behandlas. RK har tidigare beslutat att ansökningar som kommer in
för sent för att ”normaltaxan” från FIDE ska gälla får vänta till nästa tillfälle. FIDE kan mot
extraavgift snabbehandla ärendet. RK beslöt att Rating Officern ska tala om den policyn för
de som kommer in med ansökan för sent, och samtidigt informera dem om att de kan få
ärendet snabbehandlat om de själva betalar extraavgiften.
§ 06042 Tapio Tikkanen visade sin Rating Officerrapport till CS. Vi hittade fyra fel på denna. Tapio
ändrar och lämnar ny variant till Emilia för redovisning på CS-mötet den 7 juli.
RK beslöt att Rating Officern ska skicka sin CS-rapport till alla i RK.
Tapio rapporterade från OS i Turin där han varit domare. Han hade bland annat deltagit på ett
flertal möten i olika kommittéer. I FIDE:s regelkommitté, där han själv ingår, hade det inte
diskuterats några schackregeländringar. Däremot ska det jobbas med en total översyn av
tävlingsbestämmelserna.
Vi beslöt att Tapio skulle informera Elo-arrangörer om att en förseningsavgift kommer att tas
ut om man inte lämnar in turneringsrapporten inom den av FIDE stipulerade tiden på 30
dagar.

§ 06043 Martin rapporterade från de kontakter han haft med spelare som lämnat w.o. eller brutit SM
2005. Alla spelare hade inte svarat, men de som svarat hade haft godtagbara skäl. Många av
fallen berodde på missförstånd av starttiderna.
§ 06044 Emilia har varit i kontakt med Niklas Sidmar och begärt att han ska se till att Martin får ta del
av en domarrapport från SM 2006 senast den 1 augusti. Martin ska därefter kontakta berörda
spelare.
§ 06045 Martin berättade om det arbete med dispensansökningar till högre klass i SM som han gjort.
Vi konstaterade att det borde stå i SM-programmet att dispensavgiften ska skickas till
Sveriges SF och inte till arrangören. Helst vill vi att dispensansökningarna skickas per brev
till kansliet.
§ 06046 Martin meddelade han har varit i kontakt med Kent Vänman angående klassregistret. De hade
kommit fram till att det måste kopplas till en allmän databas över schackspelare i Sverige som
planeras. Vi är av åsikten att det är mycket viktigt att detta medlemsregister blir klart snart
eftersom klassregistret är beroende av detta.
Martin hade även pratat med Kent om SSF-pärmen. Martin ska ta upp frågan ytterligare med
Informationskommittén. En idé är att försöka dela upp dokumentet i flera fristående
dokument.
§ 06047 Vi har tidigare via e-mail beslutat att tilldela Anil Surender 1500 kronor i IA-stimulansbidrag,
vilket här protokollförs.
§ 06048 Vi har tidigare via e-mail beslutat att stänga av Göran Bergström, Solna SS, från tävlingar där
SSF är arrangör eller medarrangör. Avstängningen gäller till och med 2007-04-30.
Bakgrunden är att Göran uppträtt olämpligt på schacktävlingar i Stockholm vid ett flertal
tillfällen, och därför är avstängd i Stockholms SF. I samband med avstängningen rekommenderade Stockholms SF att Sveriges SF också skulle stänga av honom.
Noteras kan att Göran Bergström var avstängd i Stockholms SF och Sveriges SF under
perioden 6 juni till 4 november 2005, av ungefär samma skäl.
§ 06049 Emilia tog upp frågan om det behövs fler och bättre Elitseriedomare. Jonas ska titta på frågan
i samband med att han tar ut årets Elitseriedomare.
Berndt visade ett förslag till inbjudan till förbundsdomarkursen i Stockholm den 30 september
till 1 oktober 2006. RK gav Berndt i uppdrag att se till att inbjudan skickas ut.
Jonas ska se till att Berndt får ta del av det register över domare som upprättades till Lag-EM.
Berndt blir ansvarig för kursen tillsammans med Tapio.
§ 06050 Emilia berättade att AK som vanligt vill ha synpunkter på de Allsvenska tävlingsbestämmelserna, men vi har ännu inte fått ta del av dessa.
I samband med detta informerade Jonas om de planer AK har på att göra en stor serieomläggning av Allsvenskan. Anledningen är det kraftigt minskande antalet lag.
AK vill göra serieomläggningen till säsongen 2007/2008. RK anser att beslut av så stor vikt
måste ut på remiss och därför inte bör genomföras redan till säsongen 2007/2008.
Emilia fick i uppdrag att framföra RK:s åsikt på CS-mötet den 7 juli.
§ 06051 Tapio framförde ett antal synpunkter från Stephan Lindberg som diskuterades. Bland annat
vill Stephan att det skulle vara domarseminarium varje år, istället för vart annat år som nu.
RK konstaterade att det inte finns ett tillräckligt stort intresse för det. Det har bland annat hänt
att vi fått ställa in seminarium på grund av för få anmälningar.

§ 06052 Emilia framförde att det kommit krav från flera håll på att det ska behövas sjukintyg av de
som bryter SM. Detta gäller framför allt SM-gruppen. RK gav Jonas och Emilia i uppdrag att
ta upp frågan med Björn Ansner vid diskussionen av tävlingsbestämmelserna för SM.
§ 06053 Nästa RK-möte hålls i Stockholm efter förbundsdomarkursen söndagen den 1 oktober
klockan 12.
§ 06054 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick klockan
10:00-12:45.
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