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Närvarande:

Emilia Horn, ordförande
Martin Norbäck
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen

********************************************************************************
§ 07027 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 07028 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 07029 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 07030 Vi gick igenom föregående protokoll 2007:2 från 2007-03-11. Protokollet var redan justerat.
§ 07031 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet som hölls i Linköping den 21-22 april.
CS har lagt en budget för 2007 som slutar på -221 000 kronor. Alla kommittér hade tvingats spara. I
RK:s fall hade sparandet stannat vid 1000 kronor vilket låg inom den ram som Emilia hade
RK:s tillstånd att besluta om själv.
Emilia rapporterade kort från extrakongressen i Katrineholm. Kongressen hade varit bra och
förhoppningsvis kommer den att underlätta den kommande kongressen i Stockholm den 7
juli 2007.
§ 07032 Jonas berättade kort om ärenden som han handlagt i egenskap av sekreterare.
§ 07033 Tapio berättade om sina kontakter med FIDE i sin egenskap av Rating Officer. Han
berättade om problem med titelansökningar för Pontus Carlsson och Anil Surender. I båda
fallen var domarrapporten från Sigemanturneringen inblandad. Tapio berättade att Pontus
Carlsson hade för avsikt att försöka överklaga avslaget på sin GM-ansökan. Tapio menade
dock att det hade liten chans att gå igenom då det de facto var brister i intygen.
Tapio visade ett förslag på ny text till hemsidan under RK med rubriken ”Rating Officer
informerar”. Han vill också att det läggs upp en ny e-mailadress, ratingofficer@schack.se.
Tapio fick RK:s uppdrag att tala med Kent Vänman eller Lennart Bonnevier om saken,
samt att fila på texten till hemsidan ytterliggare för att därefter komma med ett slutligt
förslag till RK.
Tapio meddelade att all rapportering av turneringar i fortsättningen ska gå via Rating
Officern och inte som tidigare direkt till FIDE. Detta medför naturligtvis mycket mer jobb
för Rating Officern. I anledning av detta fick Emilia i uppdrag att begära ökade anslag för
Rating Officern från och med 2008-01-01 med 500 kronor per månad.
FIDE har skärpt kravet på att en ”federation official” signerar titelansökningar. Tapio har
bett FIDE klara ut vilka inom SSF, förutom Rating Officer, som är ”federation official”.
§ 07034 Martin informerade om dispensansökningar som han handlagt. Emilia påpekade att dispensavgifter för SM ska betalas in direkt till RK, och inte gå via SM-arrangören, vilket
fallet varit i Stockholm. Detta för att underlätta hanteringen av dispensärendena.
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Jonas och Tapio informerade från det pågående SM:et som enligt deras förmenande i stort
gick bra. Det var mycket bra spelförhållanden med bra luft och fina ljusförhållanden. Det
hade dock varit en del problem med tvål och pappershanddukar på toaletterna.
§ 07035 Jonas meddelade att den planerade Swissmanagerkursen den 20 maj 2007 blivit inställd på
grund av för få deltagare. Vi beslöt att hålla en ny kurs i Stockholm lördagen den 1
september klockan 12:00. För att locka så många som möjligt ska denna kurs vara gratis.
Tapio och Jonas ansvarar för kursen, och ska träffas i Stockholm den 31 augusti för att
förbereda kursen.
§ 07036 Emilia redogjorde för de svar som kommit in från distrikten på RK:s förfrågan om domare.
Hittills har Dalarnas SF, Gotlands SF, Norrbottens SF, Nordskånes SF, Värmlands SF och
Medelpads SF svarat.
Jonas och Emilia fick i uppdrag att skicka ut en påminnelse till övriga distrikt.
§ 07037 Vi diskuterade domarseminariet i Lund den 29-30 september. På lördag förmiddag, innan
seminariet startar, ges en lektion i Swissmanager för de som är intresserade.
§ 07038 Vi diskuterade SSF-pärmen. Martin fick i uppdrag att arbeta med frågan. Om han finner
det lämpligt kan han kontakta Stephan Lindbergh som erbjudit sig att hjälpa till.
§ 07039 Klassregistret diskuterades. Martin framförde att han tror att detta är mer eller mindre
omöjligt att hantera innan det finns ett centralt register. RK är av den åsikten att ett sådant
register behövs.
§ 07040 Emilia tog upp frågan om det behövs fler medlemmar i RK. Vi kom fram till att så inte är
fallet.
§ 07041 Nästa RK-möte hålls i Stockholms Schackförbunds kansli söndagen den 2 september
klockan 15:00.
§ 07042 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick
klockan 11:00 - ca 13:00.
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