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Emilia Horn
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck
********************************************************************************
§ 06055 Ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna. Hon förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 06056 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 06057 Det av Emilia framtagna förslaget till dagordning godkändes.
§ 06058 Vi gick igenom föregående protokoll 2006:3 från 2006-07-06. Protokollet var redan justerat.
§ 06059 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet i Göteborg. Hon berättade att Styrelsen haft
synpunkter på RK:s beslut om att spelarna själva skulle få stå för kostnaden för sena
titelansökningar. RK beslöt att vidhålla sin linje, men att Sveriges Schackförbund ska stå för
hela kostnaden om det är så att spelaren tagit sin sista inteckning så sent att det inte hade varit
möjligt att lämna in ansökan ”i tid”. Emilia meddelade vidare att Per Hultin anställts som
projektledare för SchackFyran.
Hon berättade att Björn Ansner avgått som förbundskapten och ersatts av Johan Sigeman med
Adriana Krzymowska som biträdande förbundskapten med särskilt ansvar för damerna.
Hon berättade vidare att CS beslutat om nytt seriesystem i Allsvenskan. Man inför en
”Superetta” och avvecklar division 4.
§ 06060 Jonas meddelade att han jobbade med att ta ut domare till Elitserien. Det har gått bra förutom
med domare i Umeå. Han befarade att det skulle bli en kostsam lösning för Sveriges
Schackförbund. Han fick i uppdrag att kontakta AK och göra upp om hur frågan skulle lösas.
§ 06061 Tapio Tikkanen berättade att man numera kan göra Elointeckningar på tre partier (tidigare
fyra) samt att man numera ska räkna parti för part när man beräknar Eloförändringarna.
Vi diskuterade de Schweizerlottningsprogram som FIDE godkänt. Jonas berättade att
Stockholms Schackförbund köpte Swiss-Manager under Lag-EM i Göteborg. Han sa att han
fått ett gott intryck av programmet.
Vi gav Jonas i uppdrag att beställa programmet till Sveriges Schackförbund. Kostnaden ligger
på knappt 2000 kronor.
Tapio påpekade att vi måste göra en rättning till av översättningen av FIDE:s spelregler.
Under § 9.1 hänvisas till § 12.5 ska vara § 12.6.
§ 06062 Martin ska kolla varför han inte fått tagit del av den domarrapport som Niklas Sidemar
skickat ut till Regelkommittén. Martin fick i uppdrag att kontakta de som brutit SM.
§ 06063 Berndt och Tapio berättade om den förbundsdomarkurs som hållits på Stockholms
Schacksalonger 31 september-1 oktober. Kursen hade gått bra.
§ 06064 Vi hade fått in en ansökan om att utses till förbundsdomare av Torbjörn Engström. Alla
nödvändiga papper fanns. Vi beslöt att utse Torbjörn till förbundsdomare. Jonas beställer
förbundsdomarbricka till honom.

§ 06065 Emilia tog upp frågan om Tapios deltagande på FIDE:s regelkommittémöte där han ingår.
Mötet äger rum i samband med Schack-OS i Turkiet nästa år. Emilia fick i uppdrag att söka
15.000 kronor i anslag så att Tapio kan delta på mötet.
§ 06066 Jonas informerade från det möte som Regelkommittén och Tävlingskommittén haft i
Göteborg den 20 augusti angående Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser.
Kommittéerna ska träffas igen i Stockholm den 21 oktober.
§ 06067 Nästa RK-möte hålls på Stockholms Schackförbunds kansli den 7 januari klockan 1200.
§ 06068 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick klockan
12:00-13:35.

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Emilia Horn

