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§ 07015 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 07016 Jonas utsågs till mötessekreterare.

§ 07017 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.

§ 07018 Vi gick igenom föregående protokoll 2007:1 från 2007-01-07. Protokollet var redan juste-
rat.

§ 07019 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet som hölls i Stockholm den 3-4 februari:

o CS har på inrådan av revisorerna beslutat sig för att polisanmäla Göran Terninger.

o Budgeten  för  2007  var  fastställd  och  visar  på  ett  kraftigt  underskott.  Det  har 
framförallt att göra med den projektanställning som gjorts av Per Hultin för att för-
hoppningsvis öka medlemsantalet i förbundet.

o Förbundet arbetar med en handlingsplan 2007-2012. I denna plan har RK fått till 
uppgift  att  fram till  2012 få  fram 100 nya  klubbdomare,  30  distriktsdomare,  10 
förbundsdomare och en IA. 
RK beslöt att tillskriva distrikten och fråga dem om vilka distrikts- och klubbdomare 
som finns i deras distrikt samt att höra om hur de jobbbar med dessa frågor. Emilia 
och Jonas fick i uppdrag att träffas och verkställa detta.

§ 07020 Jonas berättade kort om ärenden som han handlagt i egenskap av sekreterare. Jonas berätt-
ade att det blivit problem med domare till Elitseriens slutsammandrag i Västerås och divi-
sion 1 Mellersta-sammandraget i Göteborg. Martin lovade i ett svagt ögonblick att ställa 
upp i Göteborg. 

§ 07021 Tapio berättade att han skickat in en ansökan om IM-titel till Johan Furhoff. Han berättade 
också om att det fortfarande är problem med kontakter med FIDE.

Tapio meddelade att han kommer att skicka ut en Rating Officer-rapport till CS i början av 
april med kopia till hela RK.

§ 07022 Martin berättade att han ännu inte fått tag i alla som brutit vid Schack-SM 2006.

§ 07023 Vi beslöt att utse Ulf Norevall till  domare i SM-gruppen 2007. Vidare beslöt vi att till 
domare i Mästarelit/Junior-SM/Veteran-SM utse Tapio Tikkanen vecka 1 och Anil Suren-
der vecka 2. Även Stephan Lindbergh kommer att hjälpa till vid Schack-SM, som en över-
enskommelse mellan honom och Stockholms SF.
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§ 07024 Berndt rapporterade från ett  domarfall  han haft  i  en Allsvensk Elitseriematch i  rond 8 
mellan SK Rockaden, Stockholm, och Sollentuna SK.
Fallet har förorsakat en protest till Allsvenska Kommittén från Sollentunas sida. Om denna 
protest hamnar på RK:s bord så vill inte Jonas vara med och handlägga ärendet, på grund 
av sin ledarställning i SK Rockaden, Stockholm.

Jonas meddelade att Stockholms SF ska anordna en kurs i Swissmanager där han själv, till-
sammans med Stefan Lindh, ska vara kursledare. Datum för kursen är satt till den 20 maj. 
Innan dess ska Jonas och Tapio träffas och lära sig programmet.

§ 07025 Nästa  RK-möte  hålls  i  Stockholms Schackförbunds kansli  tisdagen  den 3  juli  klockan 
11:00.

§ 07026 Ordföranden  Emilia  Horn  tackade  för  visat  intresse  och  avslutade  mötet  som  pågick 
klockan 12:00 - ca 14:30. Under denna tid bröts mötet två gånger så att Emilia som repre-
sentant  för  Sveriges  Schackförbund kunde  dela  ut  priser  till  deltagarna  i  Skol-SM för 
Flickor 2007. Emilia belönades med ett eget minnespris för sin insats.

Vid protokollet Justeras

Jonas Sandbom Emilia Horn
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