SSF:S REGELKOMMITTÉ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING

PROTOKOLL 2007:4
2007-09-02
Stockholms Schackförbunds kansli, Hornsgatan 82
Närvarande:

Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck (per telefon)

Frånvarande: Berndt Söderborg
********************************************************************************
§ 07043 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 07044 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 07045 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 07046 Vi gick igenom föregående protokoll 2007:3 från 2007-07-03. Protokollet justerades i befintligt skick.
§ 07047 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet som hölls i Stockholm den 6-8 juli.
* Ari Ziegler valdes till ny ordförande på Sveriges SF:s kongress 2007-07-07.
* Schackledarens handbok av Jesper Hall hade kommit ut.
* Emilia berättade att hon tagit upp frågan om höjt arvode till Rating Officern, i enlighet
med beslut på senaste RK-mötet. CS kommer att behandla frågan under hösten.
§ 07048 Jonas berättade kort om ärenden som han handlagt i egenskap av sekreterare.
Han berättade också att han arbetade med att ta ut domare till Allsvenskans Elitserie.
§ 07049 Tapio berättade om sina kontakter med FIDE i sin egenskap av Rating Officer.
Det var fortfarande en del problem med Pontus Carlssons GM-ansökan. En fråga är om
Pontus högsta flytande Elotal hittills – 2499,6 – uppfyller kravet på minst 2500 i Elo…?
§ 07050 Vi tittade igenom den text som Tapio lagt upp på RK:s ratingofficer-hemsida. Vi beslöt om
en del förbättringar. Emilia och Tapio fick i uppdrag att förbättra svenskan ytterligare.
§ 07051 Tapio Tikkanen ställde frågan hur vi ska förfara när en spelare begär att flyttas över till den
svenska elolistan. Kostnaden för det är 130 euro. Vem ska betala - Sveriges Schackförbund
eller spelaren? Emilia fick i uppdrag att kolla med Johan Sigeman vad som gällt tidigare.
§ 07052 Tapio meddelade att han ska åka på FIDE:s regelkommittémöte i Turkiet i november.
Tapio hade fått meddelande att han inte får vara domare i Ungdoms-VM samtidigt, vilket
tyvärr ger RK ökande boendekostnader.
§ 07053 Jonas meddelade att han påbörjat domarrapporten från SM. Den är ännu inte helt klar. Han
lovade att ordna detta skyndsamt. Han redogjorde för två specifika fall från SM där han
ville att RK skulle vidta åtgärder i det ena fallet. Vi beslöt att först invänta domarrapporten.
§ 07054 Vi diskuterade det förslag till inbjudan till domarseminariet i Lund 29-30 september 2007
som Berndt Söderborg tagit fram. Vi beslöt att Jonas och Emilia ska göra några mindre
ändringar och sedan skicka det till Martin för publicering på RK:s hemsida. Emilia ska
dessutom be Kent att lägga ut det som en nyhet på Sveriges SF:s hemsida och att han
skickar med inbjudan i Förbundsaktuellt.
Vi ska även be Lunds ASK, som så generöst ställer upp med lokal, att publicera inbjudan
på sin hemsida, samt sprida information om kursen till domare i Lund med omnejd.
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§ 07055 Tapio och Jonas rapporterade från den Swissmanagerkurs som gått i Stockholm lördagen
den 1 september 2007. Det var sex deltagare förutom Tapio och Jonas själva som var med
på kursen. Kursen hade varit lyckad. Ny Swissmanagerkurs kommer att hållas i samband
med domarseminariet i Lund den 29-30 september 2007.
§ 07056 Vi diskuterade Allsvenska tävlingsbestämmelserna. Emilia fick i uppdrag att framföra
RK:s åsikter till AK och CS:
* RK är av den bestämda åsikten att det ska vara en domare per match i Allsvenskans
Elitserie! (Sidan 5, första stycket)
* Det är mycket viktigt att domarna får laguppställningarna 30 minuter före rondstart i
Elitserien och Superettan. Detta för att de ska kunna hinna med att bland annat kontrollera laguppställningarna mot spelarregistreringarna. (Sidan 12, högst upp)
* Det bör framgå att det är i spelområdet det är förbjudet att för lagledare, publik eller
andra närvarande att ha mobiltelefoner eller andra elektroniska kommunikationsmedel
påslagna. (Sidan 16, längst ner)
* Det bör framgå att spelaren ska ha kvar minst en minut för alla återstående drag till
närmast påföljande tidskontroll, efter tidsavdrag. (Sidan 17, högst upp)
§ 07057 Emilia påpekade att adresser och telefonnummer saknas till vissa RK-ledamöter på hemsidan. Martin fick i uppdrag att åtgärda detta.
§ 07058 Nästa RK-möte hålls i Stockholms Schackförbunds kansli på eftermiddagen/kvällen torsdagen den 3 januari 2008.
§ 07059 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick klockan 15:00 - ca 17:00.

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Emilia Horn
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