SSF:S REGELKOMMITTÉ
SLOTTSGATAN 155
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PROTOKOLL 2009:4
2009-10-04
Stockholms Schacksalonger

Närvarande: Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
********************************************************************************
§ 09043 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 09044 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 09045 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 09046 Vi gick igenom föregående protokoll 2009:3 från 2009-07-05 Protokollet var redan
justerat.
§ 09047 Det har inte varit något CS-möte sedan senast. Nästa möte blir ett budgetmöte som hålls
den 7 november. Jonas har tidigare lovat att närvar men har fått förhinder. Emilia försöker
åka om hon kan. Annars ber vi Martin Norbäck närvara.
Med anledning av uppdrag från CS gällande tävlingsbestämmelsernas §5.2, anmärkning 2
föreslår vi att ändra texten till ” inplacering i rangordning (rating) sker genom det högsta
av LASK-tal eller Elo-tal”.
Vi har fått i uppdrag av CS att synkronisera disciplinreglerna med den av kongressen
antagna motionen från Stockholms Schackförbund angående vilka som ska delges
besluten.
Vi föreslår att texten under punkten övrigt i dokumentet ”Regler för disciplinära åtgärder
inom Sveriges Schackförbund” till: (ändringar i kursiv stil)
” Övrigt
Innan disciplinärt beslut får fattas skall berörd spelare, klubb och distrikt ha möjlighet att yttra sig
inom rimlig tid. Om parterna inte inkommer med yttrande utgör dock inte detta något hinder mot
beslut.
Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt enligt dessa regler till lämplig kommitté eller
utskott men styrelsen ansvarar även i sådana situationer för beslutet och kan göra ändring i
sådant beslut.
Medlem av styrelsen (eller i förekommande fall kommitté eller utskott) som är direkt berörd
av ett ärende angående disciplinåtgärd har inte rätt att delta i beslutet. Om så sker skall
beslutet automatiskt vara ogiltigt men bara under förutsättning att utgången har påverkats av
den röst som felaktigt avgivits.
Samtliga beslut som fattas i enlighet med dessa regler skall motiveras.
Beslut om disciplinära åtgärder skall genast tillställas berörd spelare, klubb och distrikt.
Beslut om disciplinära åtgärder skall offentliggöras på SSFs hemsida. Offentliggörandet skall
dock inte omfatta namnet på enskild medlem i förening om inte styrelsen eller kongressen
fattar beslut om detta.
Dessa regler är fastställda av styrelsen för SSF den 25 november 2006 och omarbetade den 1 maj
2009. Styrelsen kan när som helst besluta om ändringar i dessa regler. Sådana ändringar träder dock
i kraft först sedan de blivit offentliggjorda i Tidskrift för schack och på förbundets hemsida
www.schack.se”.
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Vi diskuterade den enkät som CS skickat ut till kommittéerna via Anil Surender. Emilia fick i
uppdrag att sammanställa enkäten enligt våra diskussioner och därefter skicka in den till Anil.
§ 09048 Emilia hade tagit fram ett förslag till RK-budget. Efter en del ändringar beslöt vi att skicka
in den.
§ 09049 Jonas berättade om de ärenden han handlagt. Han berättade att han jobbar med att ta ut
domare till Elitserien 2009/2010.
§ 09050 Tapio hade skickat in en rapport från Rating Officer till CS. Magnus Carlhammar och
Björn Andersson har utnämnts till FM. Tapio har ansökt om FM-titel för Peter Vas. Den
har dock inte behandlats ännu. Tapio har även ansökt om IO titel för Peter Hlawatsch. Han
har också ansökt om WIM-titel för Inna Agrest.
Tapio berättade att han skickat ut ett brev till alla IA där han berättade om vikten att alla
titelansökningar skrivs på av huvuddomaren och dessutom en av Sverige ”officials” (Ari
Ziegler, Tapio Tikkanen och Niklas Sidmar).
§ 09051 Berndt rapporterade från domarseminariet som han ansvarat för tidigare idag. Tapio hade
hjälpt honom med seminariet. Det var 13 deltagare. Seminariet hade varit lyckat.
Under seminariet framkom det att deltagarna ville att det skulle tas upp flera specifika
regelfall, något vi får tänka på vid nästa seminarium. Det framkom också att man vill att
Sveriges schackförbund ska se till att skicka några av sina IA på kurs för att bli berättigade
att hålla FA-kurser.
§ 09052 Håkan Winfridsson hade ansökt om att bli utsedd till Förbundsdomare. RK beslöt att utse
honom då han uppfyller alla ställda krav.
§ 09053 Schackklubben Rockaden, Stockholm, hade skickat en skrivelse till AK och RK där
klubben yrkar på att det ska användas Staunton 5-spel och godkända digitalklockor vid
spel i Elitserien.
Frågan berör främst AK. Vi konstaterade dock att FIDE har godkänt ”DGT XL”, ”DGT
2000”, ”DGT 2010” och ”Schach Timer (Silver)”. Vi rekommenderar DGT-klockorna.
Själva sakfrågan överlåter vi till AK.
§ 09054 Vi diskuterade den skrivelse som Solna SS skickat till CS och som CS bett RK yttra sig
om. Tapio Tikkanen fick i uppdrag att skriva ett utkast till svar.
§ 09055 Nästa möte ska hållas på Stockholms Schacksalonger 2010-01-02 klockan 19:30.
§ 09056 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick
klockan 17:15-20:10.
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