
SSF:S REGELKOMMITTÉ PROTOKOLL 2007:1
SLOTTSGATAN 155 2007-01-07
602 20 NORRKÖPING Stockholms Schackförbunds kansli

Närvarande: Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck (via telefon)

********************************************************************************
§ 07001 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 07002 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 07003 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.

§ 07004 Vi  gick  igenom  föregående  protokoll  2006:4  från  2006-10-01.  Protokollet  var  redan 
justerat.

§ 07005 Emilia  rapporterade  från  det  senaste  CS-mötet  som  hölls  i  Katrineholm  den  25-26 
november 2006:
Göran  Terninger  avgick  från  Sveriges  SF:s  styrelse  och  övriga  förtroendeuppdrag  i 
Sveriges Schackförbund. Till ny vice ordförande utsågs Erik Degerstedt. Ny ordförande i 
AK blev Niklas Sidmar.

Arbetet med bokslutet 2006 och budgeten 2007 pågår för fullt. När det gäller budgeten fick 
alla kommittéer i uppgift att göra ytterligare besparingar. I RK:s fall innebar det att man 
skar ner kontot 7499: Övriga kostnader med 1000 kronor. 

CS har för avsikt att lägga en minusbudget, detta med anledning av den satsning som görs i 
och med tidigare beslut om en Schack4an-anställning.

Efter mötet i Katrineholm har det visat sig att bidraget från Ungdomsstyrelsen blivit cirka 
200 000 kronor lägre än beräknat varför ytterligare besparingsåtgärder kan bli aktuella.

§ 07006 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft. Bland annat har det varit två domar-
avhopp till Allsvenskans Elitserie. Det är vissa problem med att hitta nya domare, men 
Jonas arbetar på att lösa frågan.

§ 07007 Tapio lämnade över ett dokument över rapporterade Eloturneringar. Han berättade att han 
skickat in en Elorapport från höstens ronder i  den Allsvenska Elitserien, men det hade 
blivit  något  mindre  fel  varför  FIDE  skickat  tillbaka  rapporten.  Detta  medför  att 
Eloförändringarna inte hann bli registrerade till  1 januari-ratingen, utan istället kommer 
med på 1 april-ratingen.

Att  tillverka  Elitserie-rapporten  var  mycket  tidskrävande  och  Tapio  fick  i  uppdrag  att 
kontakta AK och begära att de utser en person som kan skriva de kommande rapporterna.

I och med att FIDE beslutat om ett helt nytt sätt att rapportera turneringar har arbetet för 
arrangörer ökat kraftigt. Tapio och Jonas fick i uppgift att träffas och titta igenom det nya 
program,  Swissmanager,  som  inhandlats  för  att  kunna  underlätta  rapportering  från 
Schwizerturneringar.



§ 07008 Roland Lundberg från Västerås SK hade tillskrivit RK och begärt en rättelse på sitt Elotal. 
Tapio  berättade  att  han  tillskrivit  FIDE tidigare  utan  resultat.  Vi  beslöt  att  Tapio  ska 
tillskriva FIDE igen och samtidigt skicka en ny rapport över den aktuella turneringen.
Samtidigt  ska han skicka kopia till  arrangören,  Stockholms SF, och Roland Lundberg. 
Förhoppningsvis  kommer  rättelsen  med  på  1  april-ratingen,  men  med  FIDE  vet  man 
aldrig…

§ 07009 Martin redogjorde för de kontakter han tagit med de personer som lämnat W.O. i SM 2006.
15 personer har ännu inte svarat på varför de bröt.

§ 07010 Vi beslöt att hålla 2007-års domarseminarium i Lund den 29-30 september. Berndt blir 
ansvarig. Valet av Lund härrör till att det finns flera intresserade domare i området som 
siktar på att bli Förbundsdomare.

Vi ringde upp Axel  Smith,  ordförande i  Lunds ASK, och han lovade att  undersöka 
möjligheten att få vara i deras spellokal.

Axel föreslog även att man på seminariet bland annat skulle kunna ha någon form av 
utbildning i hur de nya FIDE-kraven påverkar Elo-rapporteringen.

§  07011 Kalle  Eklund  hade  lämnat  in  en  Förbundsdomaransökan.  Jonas  meddelade  att  Kalle 
tillfälligt dragit tillbaka sin ansökan då han bland annat inte uppfyller kravet på medverkan 
vid ett domarseminarium. 

Martin  fick  i  uppdrag  att  på  RK:s  hemsida  publicera  det  dokument  som  finns  över 
förutsättningar för att kunna utses till Förbundsdomare.

§ 07012 Emilia och Jonas rapporterade från de möten som de tillsammans med delar av TK haft 
angående Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser.

RK hade fått  i  uppdrag att  komma fram till  en formulering under  §6 där  det  står  om 
betänketider i sanktionerade turneringar. RK beslöt att ändra formuleringen till: 

”Minsta betänketiden, som får användas, är den som krävs för att FIDE:s långpartiregler 
skall gälla.”

Anil Surender hade hört av sig med förfrågan om att eventuellt få vara domare vid SM 
2007. Emilia fick i uppdrag att tillskriva honom och meddela att beslut om SM-domare tas 
vid nästa RK-möte.

§ 07013 Nästa RK-möte hålls i Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, i samband med 
Skol-SM för flickor, söndagen den 11 mars 2007, klockan 12:00.

§ 07014 Ordföranden  Emilia  Horn  tackade  för  visat  intresse  och  avslutade  mötet  som  pågick 
klockan 12:00-13:50.

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Emilia Horn
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