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Ålandsfärjan Isabella

Närvarande:

Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
********************************************************************************
§ 08042 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 08043 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 08044 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 08045 Vi gick igenom föregående protokoll 2008:3 från 20080702.
§ 08046 Emilia rapporterade från de två senaste CSmötena i Växjö 4 juli respektive 56 juli.
o

Kommittéerna ska fyra gånger om året lägga ut information om sin verksamhet på
hemsidan. Det kan till exempel vara mötesprotokoll. Vi lägger sedan många år tillbaka
ut våra mötesprotokoll så för RK innebär det ingen ändring.

o Kongressen hade beslutat att omvandla TfS till medlemstidning som kommer att
komma ut fyra gånger om året med 48 sidor. I samband med det beslöts att höja
medlemsavgiften från 90 kronor till 120 kronor.
o

”Tusenmanna” kommer inte att spelas i Stockholms Stadshus våren 2009 utan i
Fryshuset i hösten 2009. Tävlingen kommer att spelas över en dag. På söndagen är det
meningen att SM i snabbschack ska spelas. Det ska också arrangeras seminarium.

o

CS hade beslutat upphäva RK:s avstängning av Lars Karlsson och omvandla denna till
en varning. CS hade också beslutat omvandla RK:s varning av Vladimir Poley till en
avstängning från SchackFyran under ett år.

o De tävlingsbestämmelser som RK tagit fram tillsammans med TK och
som fastställts ut av CS på aprilmötet 2008 trots CS beslutinte blivit meddelade i TfS
nummer 5. Detta trots att CS beslutat att så skulle ske. Detta innebär att de gamla
tävlingsbestämmelserna fortfarande gäller. Orsaken var enligt uppgift att det återstod
någon redaktionell åtgärd.
§ 08047 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft. Han berättade också att han arbetar med
att ta ut domare till Elitserien.
§ 08048 Tapio hänvisade till den preliminära rapport han så småningom ska skicka in till CS. Han
berättade dessutom att Anil Surenders IAansökan gått igenom. Jonas ser till att han får
domarbrickor skickade till sig.

Tapio tog upp den skrivelse som RK fått av SS Manhem där de bett oss vidta åtgärder mot
de två spelare som utan godtagbar anledning bröt/lämnade w.o. i ”Manhems Chess Week IM
2008” (Peter Vas, SS Manhem [w.o. i rond 7 och 8]) respektive, ”Manhems Chess Week Elo
2008” (Alexander Johansson, Lunds ASK [bröt efter fem ronder]). RK beslöt att Emilia ska
kontakta Peter och Alexander och begära in deras synpunkter i ärendet. Hon ska samtidigt
meddela att vi kommer att behandla ärendet via telefon/emailmöte i september.
Tapio framförde att vi bör lägga ut en länk på ”RKhemsidan” där man ska kunna läsa om
regeltolkningar, nyheter och rekommendationer. RK beslöt att ge Martin i uppdrag att
tillsammans med Tapio och Jonas ordna denna länk med innehåll.

§ 08049 Vi diskuterade den domarrapport som överledaren för SchackSM 2008, Gert Brushammar,
skickat till RK via Sveriges SF:s kansli. Emilia hade talat med Martin angående denna. Gert
bedömde att alla w.o. som lämnats var giltiga. Martin fick i uppdrag att om nödvändigt vidta
åtgärder.
§ 08050 Berndt berättade att vi till dags datum har åtta anmälda. Vi ska be Niklas Sidmar skriva på
Sveriges SF:s hemsida att kursen kommer att bli av och att anmälningstiden går ut 22
september.
Berndt hade för avsikt ta upp ett domarfall från DamVM där ett särspelsparti (armageddon)
slutade med att den ena spelarens tid gick ut. På brädet var det då varsin kung och varsin
springare. Tjänstgörande domare dömde remi, men tävlingsjurun ändrade domslutet till
tidsvinst.
§ 08051 Nästa möte äger rum på Stockholms Schackförbund kansli 20090103 klockans 19:30
§ 08052 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick klockan
8:0010:55.
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