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SSF:S REGELKOMMITTÉ PROTOKOLL 2009:3 
SLOTTSGATAN 155 2009-07-05 
602 20 NORRKÖPING Kungsörs sporthall 
 

Närvarande: Emilia Horn, ordförande 
 Jonas Sandbom 
 Berndt Söderborg 
 Tapio Tikkanen 
******************************************************************************** 
§ 09030 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
  

§ 09031 Jonas utsågs till mötessekreterare. 
 

§ 09032 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes. 
 

§ 09033 Vi gick igenom föregående protokoll 2009:2 från 2009-03-14 som därefter justerades. 
 

§ 09034 Emilia rapporterade från CS-mötet som hölls i april i Kungsör. 
Emilia berättade att hon numera är Sveriges representant i Nordiska Schackförbundets 
damkommitté. 
 

Vidare hade hon pratat med Förbundsordföranden, Ari Ziegler. Ari hade framfört att CS 
vill ha snabbare handläggning av ärenden som RK ska yttra sig i. 
Ari hade också berättat att CS har för avsikt att se över samtliga kommittéer och därför bett 
RK tänka över hur vi vill att vår kommitté ska se ut. Vi hade fått fyra alternativ: 
RK avskaffas. 
RK finns kvar men under en annan kommitté. 
RK finns kvar men ordföranden är även CS-ledamot. 
RK finns kvar men ordförande behöver inte nödvändigtvis vara CS-ledamot. 
 

RK tycker att vår kommitté är viktig och att det ideala är att RK har en ordförande som är 
ledamot i CS, men även det sista alternativet är acceptabelt. Det bör då finnas en CS-
ledamot i RK. 
 

RK beslöt att Emilia ska begära att hon, Jonas och Berndt får träffa Förbundsordföranden, 
Ari Ziegler, för att diskutera Styrelsens syn på RK. 

 

§ 09035 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft. Han berättade om de två fall där han 
representerat RK i Sveriges SF:s tävlingsjury. Tyvärr hade det sista ärendet inte kunnat 
slutföras på grund av att en av jurymedlemmarna inte gått att kontakta. 

 

§ 09036 Tapio hade skickat in en rapport från Rating Officer till CS. I rapporten framgår att Harald 
Lögdahl och Tommy Andersson utsetts till FM. Vidare framgår att det registrerats 14 
turneringar samt rapporterats 13 turneringar. 

 Tapio berättade att det numer kommer ut Elolistor 6 gånger om året (1 jan, 1 mars o.s.v.). 
  

 Tapio vill ha en gemensam FA-kurs inom Nordiska Schackförbundet. RK gav Tapio i upp-
drag att kontakta Nordiska Schackförbundets generalsekreterare, Johan Sigeman. 

  

§ 09037 Emilia berättade att det var svårt att hitta de nya reglerna på hemsidan. Emilia fick i 
uppdrag att prata med Kent Vänman om det.  

 Martin fick i uppdrag att uppdatera länken på RK:s hemsida med de rätta reglerna. 
 Jonas berättade att han på RK:s uppdrag kopierat upp regler som han sedan skickat vidare 

till kansliet. Kansliet har därefter skickat ut reglerna till samtliga klubbar i samband med 
utskicket av VB. Reglerna har dessutom skickats ut till ledamöterna i RK. 

 Emilia fick i uppdrag att kontakta kansliet och be dem skicka ut reglerna till alla Förbunds-
domare och svenska IA/FA. Jonas ska se till att kansliet får en så uppdaterad lista som 
möjligt över domarna. 

 Emilia ska kontakta Niklas Sidmar och be honom ta med en länk till de nya reglerna i Tfs. 
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§ 09038 Vi diskuterade årets SM. 
  

 Positivt : 
o Bra spellokaler 
o Gott om funktionärer 
o Bra cafeteria 
o Bra läge på kommentatorsrummet 
o Noggranna funktionärer vid resultatrapporteringen 

 

 Negativt: 
o Långsam resultatrapportering på anslagstavla 
o Varm spellokal 

 

 Dispensansökningar till nästa års SM ska vara inne senast den 30 maj 2010. Beslut bör 
därefter tas så snart som möjligt efter detta datum och meddelas arrangörer och dis-
pensansökaren före SM-anmälningstidens utgång. Om någon kommer in med ansökan i 
god tid bör också ansökan avgöras tidigare. De ansökningar som kommer in efter den 30 
maj kommer att behandlas så fort som möjligt, men till en fördubblad avgift (200 kronor). 

 CS funderar på möjligheten till att införa ett automatiskt dispensförfarande i stället. Jonas 
påpekade att Stockholms Schackförbund för cirka 10 år sedan lagt en motion om just detta 
till Sveriges Schackförbunds kongress, men att kongressen avslagit motionen och att därför 
kongressen äger denna fråga. CS måste därför lägga en proposition till kongressen i frågan. 

 

§ 09039 Vi diskuterade det domarseminarium som ska hållas i Stockholm 2009-10-04. 
 Bland annat kommer de nya reglerna att diskuteras. Emilia berättade att inbjudan finns 

publicerad i Tfs nummer 2 2009. 
 

§ 09040 Berndt tog upp diverse frågor som vi diskuterade 

• Utfört drag i blixt 

• Betänketider för ratinggrundande partier 

• Uppgjorda matcher 

• 30-dragsregel för remi i lagmatcher 

• Etisk kommitté 
 

Berndt ville att vi skulle rekommendera AK att införa 30-dragsregel för remi. RK beslöt att 
inte lägga något sådant förslag. Mot detta beslut reserverade sig Berndt Söderborg. 

 

 Berndt anser att RK även bör ha till uppgift att verka för etiken i svenskt Schack. 
 

§ 09041 Nästa möte ska hållas på Stockholms Schacksalonger 2009-10-04 klockan 17:00. 
 

§ 09042 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick 
klockan 09:40-12:10. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
Jonas Sandbom     Emilia Horn 


