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SSF:S REGELKOMMITTÉ PROTOKOLL 2009:2 
SLOTTSGATAN 155 2009-03-14 
602 20 NORRKÖPING Täby Park Hotel 
 

Närvarande: Emilia Horn, ordförande 
 Martin Norberg 
 Jonas Sandbom 
 Berndt Söderborg 
 Tapio Tikkanen 
******************************************************************************** 
§ 09017 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
  

§ 09018 Jonas utsågs till mötessekreterare. 
 

§ 09019 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes. 
 

§ 09020 Vi gick igenom föregående protokoll 2009:1 från 2009-01-02 som därefter justerades. 
 

§ 09021 Emilia rapporterade från det senaste CS-mötet 31 januari till 1 februari: 

• RK behöver inte spara in på Tapios resa till mötet i ”Rules Committe”. 

• Sveriges SF:s bokslut för 2008 är inte klart men pekar på ett underskott på cirka 70.000 
kronor. 

• CS har lagt en budget för 2009 som ligger på cirka +800.000 kronor. Anledningen är att 
förbundet behöver öka sitt egna kapital som är farligt lågt. Av denna anledning har CS 
beslutat att inte skicka något svenskt lag till årets Lag-EM utan i stället satsa på lag till OS 
vartannat år. 

• Det finns fortfarande ingen SM-arrangör för 2010. 

• CS hade på mötet uttryckt tankar om att domarfrågor inte är viktiga, och beslöt även att 
bara bekosta en domare till årets SM. Vi beslöt att diskutera domarnas roll med förbunds-
ordföranden Ari Ziegler. 

• CS gick på RK:s linje om att SM 2009 ska följa de nya FIDE-reglerna som träder i kraft 
2009-07-01. Detta trots att SM startar några dagar innan reglerna träder i kraft. 

• AK och SK hade glömt att utse varsin representant till den av CS beslutade tävlingsjuryn. 
Endast RK hade utsett sin representant (Jonas Sandbom). 

 

§ 09022 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft. Vi diskuterade de två fall som AK 
rådfrågat RK om. Vi konstaterade att AK i det ena fallet dömt enligt RK:s rekommendati-
on men inte i det andra. 

 Jonas berättade att han varit med och handlagt ett ärende i tävlingsjuryn. Vi konstaterade 
att tävlingsjuryn kommit till på ett felaktigt sätt. Emilia fick i uppdrag att ta upp detta med 
CS. 

  

§ 09023 Tapio meddelade att han har för avsikt att direkt efter avslutad Elit- och Superettansäsong 
rapportera tävlingarna till FIDE. Hans förhoppning är att tävlingarna ska hinna komma 
med på aprilelolistan. Vi beslöt att från och med nästa säsong rapportera hela Elitseriesä-
songen efter sista ronden och inte som nu på både höst och vår. Det är så rapporteringen av 
Superettan har fungerat. 

 Tapio berättade att det är klart att Anders Eriksson, Västerås SK, tagit en IM-norm i Elitse-
rien, baserad på de första nio partierna. 

 Tapio berättade att han kommer att skriva klart sin Rating Officer-rapport till CS inom 
kort. 

  

§ 09024 Jonas och Tapio hade fått ta del av ett utkast till översättning av de nya FIDE-reglerna som 
Ulf Norevall var vänlig nog att hjälpa till med. Ulf och Tapio ska jobba vidare med över-
sättningen och när det är färdigt maila ut den till RK för slutligt godkännande. Sedan ska 
översättningen läggas ut på hemsidan. Dessutom ska Tapio skriva ihop en artikel till Tfs 
med de viktigaste förändringarna. 
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Några viktiga ändringar i reglerna är: 

• Det kommer i fortsättningen att medföra partiförlust om man kommer efter att partiet har 
startat. 

• Det kommer att vara tillåtet att medföra mobil in i spellokalen, men den måste naturligtvis 
vara avstängd. 

• Bestraffningen för ett felaktigt remikrav kommer även i fortsättningen att medföra tre mi-
nuters tillägg till motståndaren. Däremot blir det inget tidsavdrag för den som felaktigt 
krävt remi. 

• Vid ställningsupprepning kan man enligt de nya reglerna inte kräva remi ifall man hunnit 
röra någon pjäs. Tidigare gällde att man kunde kräva remi tills man gjort sitt drag. 

 

§ 09025 RK beslöt att utse Ulf Norevall till domare i SM-gruppen i året SM i Kungsör. 
 

§ 09026 Vi diskuterade förra årets Förbundsdomarkurs. Berndt fick i uppdrag att skicka ut provre-
sultaten till deltagarna. Av de tolv kursdeltagarna var de tio som skrev provet. Av dessa 
blev tre godkända: Mikael Näslund, Bengt Wihlborn och Daniel Johansson. 

 Berndt och Emilia hade tagit fram ett förslag till inbjudan till domarseminariet i Stockholm 
den 4 oktober 2009. RK beslöt att godkänna denna. Inbjudan ska läggas ut på hemsidan 
samt införas i Tfs. Emilia ombesörjer detta. 

  

§ 09027 Tapio berättade att Stephan Lindbergh vill att Sveriges SF ska bekosta de kurser som nu-
mera behövs för att kunna bli utsedd till FA och IA. Eftersom Sveriges SF ålagt RK att till-
se att det kommer fram fler domare i Sverige så beslöt vi att i 2010 års budget äska om mer 
pengar till stipendiekontot. 

 

§ 09028 Nästa möte ska hållas under Schack-SM:s första vecka. Emilia kommer med förslag till da-
tum och tid. 

 

§ 09029 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick 
klockan 10:10-12:10. 

 
 
 
 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
  
Jonas Sandbom     Emilia Horn 


