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§ 09001 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
  

§ 09002 Jonas utsågs till mötessekreterare. 
 

§ 09003 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes. 
 

§ 09004 Vi gick igenom föregående protokoll 2008:4 från 2008-09-13. 
 

§ 09005 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet i Stockholm den 29-30 november: 
 

 Medlemsbidraget för 2008 kommer att betalas ut våren 2010 istället för hösten 2009. 
 

 CS har gett RK, SK och AK i uppdrag att välja en person från respektive kommitté som 
ska ingå i en tävlingsjury. Vi beslöt att utse Jonas Sandbom till RK:s representant. 

 

 Alla kommittéer har fått i uppdrag att spara pengar. Vi i RK diskuterade vad vi möjligen 
kan spara på. Vi beslöt att, om nödvändigt, avstå från att skicka Tapio till Rules Commit-
tee-mötet i år. 

 

§ 09006 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft. Han berättade om att Malmödomaren 
Claes-Peter Haväng gått bort.  

 Jonas rapporterade om ett domarfall från Rilton Elo. 
 

§ 09007 Tapio hänvisade till den rapport han lämnat in till CS. Han berättade om problem med 
Jacob Henrikssons IM-norm i Ungern. Enligt arrangörerna skulle turneringen kunna ge 
IM-normer, men eftersom det var för få deltagare så är inte Jacobs norm giltig. 

 
 Sverige fick tre nya IM vid FIDE-kongressen i Dresden: Nils Grandelius, Axel Smith och 

Erik Blomqvist. Nils och Axels titlar gäller från mötet medan Eriks gäller först från 2009-
01-01. 

  
 Tapio rapporterade kort från mötena i ”Rules Committee” och ”Title- and Ratings Com-

mittee” som han deltagit i. 
 

§ 09008 Vi diskuterade det förslag till nya schackregler som FIDE tagit fram. Reglerna ska fast-
ställas i mars av Presidential Board och kommer att gälla från 2009-07-01. Jonas fick i 
uppdrag att tillfråga Ulf om han är villig att hjälpa oss med översättningen av reglerna. 

 

Vi vill att de nya FIDE-schackreglerna ska gälla vid SM i alla klasser och under båda 
veckorna. Det gäller även den ännu ej beslutade regeln om hur mycket man får komma 
försent till ett parti utan att förlora. 

 

§ 09009 Martin berättade att han tagit del av den rapport som Växjö lämnat från SM. Han berättade 
att han vidtagit de åtgärder som han funnit nödvändiga. Alla som brutit/lämnat w.o. hade 
godtagbara skäl. 

 

§ 09010 Med anledning av en skrivelse från Stockholms SS om förseningsavgifter från FIDE beslöt 
vi att de som på grund av FIDE:s ändrade rapportrutiner fått en faktura på förseningsavgif-
ter ska slippa betala dessa (gäller Stockholms SS och Stockholms SF). Om de redan betalt 
ska pengarna betalas tillbaka. 

 



§ 09011 Vi diskuterade två domaransökningar som kommit in. Den ena var från Kalle Eklund och 
den andra från Lars Dock. 

 Kalle Eklund måste gå domarseminarium och Lars Dock måste skicka in en ny ansökan då 
vi inte sett någon från honom. 

 Emilia meddelar Kalle och Lars detta. 
 
 

§ 09012 Berndt rapporterade från förbundsdomarkursen i höstas. 12 personer deltog i kursen. 
 Fem personer hade klarat domarprovet. 
 
§ 09013 Nästa domarseminarium äger rum söndagen den 4 oktober 2009 i Stockholm. Berndt blir 

ansvarig. 
 
§ 09014 Noteras att Alexander Johansson, Lunds ASK, varit avstängd från Sveriges SF under tiden 

3 oktober till 31 december 2008. 
 
§ 09015 Nästa möte äger rum lördagen den 14 mars klockan 10:00 på Täby Park Hotel. 
 
§ 00016 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick 

klockan 19:30-22:30. 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
Jonas Sandbom     Emilia Horn 


