
 
 
Protokoll från TK-möte 2011-03-12 
Plats: Västerås Stadshotell  
 
Närvarande: 
Håkan Winfridsson, ordf. 
Niklas Sidmar 
Andreas van der Wal 
Stellan Brynell 
Tapio Tikkanen 
Anil Surender, adjungerad 
Erik Degerstedt, adjungerad 
 
§ 1 Mötet öppnades 
 
Håkan förklarar mötet öppnat 
 
§ 2 Dagordningen godkändes enligt Håkans utsända förslag. 
 
§ 3 Erik valdes till protokollförare för mötet. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 5 Elorating 
En ekonomisk kalkyl och förslag till skrivning är framtagen. Kostnader för övergång till ELO 
från LASK ligger i storleksordningen 7.000 EUR.  
 
Idag finns inga kostnader för LASK systemet, men ett centralt system skulle troligen innebära 
ökade kostnader.  
 
Diskuterades de konkreta åtgärderna som krävs om SSF aktivt ska arbeta för att så många 
tävlingar som möjligt ELO-registreras. SSF rekommenderar tävlingsarrangörer om att använda 
Swiss Manager då det förenklar för den nationella rating officern.  
 
Beslutades att Niklas ändrar i förslaget i enlighet med de förda diskussionerna och att skrivelsen, 
efter godkännande från kommittén, skickas vidare till styrelsen.  
 
 
 
 
 



§ 6 Allsvenska serien  
 
De allsvenska tävlingsbestämmelserna diskuterades och följande ämnen berördes: 
 

• Antalet sammandrag när elitserien minskar i storlek 

• Ett lag som flyttas upp resp. ner från div II till/från div III 

• Resebidragen betalas ut under februari 

• Elitserien/Superettan två lag upp och två lag ner 

• 100-poängsregeln diskuterades, men skrivningarna kvarstår som de är. LASK tal används. 

• § 9.6 Sanktioner för enskild spelare – uppdaterad skrivning om sen ankomst.  

• Domarna ska i Elitserien skicka in matchrapporten och protokollen till kansliet samt rapportera 

resultaten löpande på resultathemsidan.  

• Domararvoden kommer höjas till 600 kr, men ingen reseersättning utgår för resor med 

totallängd kortare än 5 mil, enkel väg.  

• För säsongen 2011/12 gå över till betänktetiden 90min/40 drag + 30 min rest samt 30 sek per 

drag från drag ett.    

 

Niklas tar fram ett förslag till nya tävlingsregler i enlighet med diskussionen ovan och skickar 
detta därefter till TK för godkännande. Därefter skickas förslaget vidare till styrelsen för 
fastställelse.   
 
Dispensansökningar, flytt av match samt disciplinärenden 
 
Matchen Bollnäs SS – Sollefteå SS 2011-03-20. Hemmalaget vädjar om att flytta matchen. TK 
beslutar att godkänna sådan flytt under förutsättning att Sollefteå SS godkänner detta.  
 
Bräkne-Hoby har i skrivelse vädjat om slopad straffavgift. TK beslutar att stå fast vid tidigare 
beslut. 
 
Ansökan från Kungstornet om upphävande av avstängning av enskild spelare pga WO. TK 
godtar den enskildes berättelse och beslutar att bevilja dispens från avstängning i detta WO 
ärende. 
 
Från matchen Team Malmö – Rödeby 2011-01-15 har inga partiprotokoll inkommit, trots 
upprepade och frekventa påstötningar. TK beslutar att döma straffavgift om 500 kr till Malmö 
AS.  
 
Från sammandraget i Elitserien/Superettan noterades att SA Mark endast kom med fem spelare. 
Kommittén har även fått e-post med krav på åtgärder mot det aktuella laget. Allmänt 
diskuterades vad som kan göras i dessa fall, men reglerna på området är tydliga och förseelsen 
lämnas därför utan åtgärd. Kommittén kommer framöver diskutera hur WO kan undvikas och om 
det behövs skärpta regler för detta. Håkan svarar på det inkomna e-postbrevet.  
 
§ 7 Regler 
En domarkurs kommer hållas i Västerås den 17 april.  



 
SSF:s tävlingsbestämmelser ska ändras i enlighet med tidigare beslut. Anil uppdaterar dessa efter 
information från Håkan.  
 
§ 8 SM 2012 
 
Uppflyttning till och från SM-gruppen diskuterades. En minskning av antalet uppflyttnings-
platser är en logisk följd av att antalet platser i SM-gruppen minskats. Två huvudalternativ 
diskuterades, dels att första platsen i Mästar Elit och Junior SM är direktkvalificerade men också 
att enbart första platsen i Mästar Elit är direktkvalificerande till SM-gruppen. I bägge förslagen 
går inte längre tvåan i Junior-SM till Mästar Elit. TK valde att förorda det senare alternativet och 
kommer således föreslå styrelsen att enbart vinnaren av Mästar Elit direktkvalificerar till spel i 
SM-gruppen. Vidare blir i så fall vinnaren i Junior SM direktkvalificerad till spel i Mästar Elit.  
 
Än så länge finns ingen arrangör till SM 2012. Niklas åtar sig att leta än mer intensivt för att 
kunna hitta en arrangör inom kort. Ett möjligt scenario är att SSF tar ett större arrangörsansvar än 
tidigare.  
 
Beslutades att poängberäkning av Weekendturneringen i klubb-SM ändras till 2 poäng för vinst, 
1 poäng för andra platsen.  
 
Beslutades att utse Tapio Tikkanen till domare till SM-gruppen i Västerås.  
 
§9 Övriga frågor  
Inga övriga frågor 
 
§ 10 Nästa möte bestäms senare  
 
§ 11 Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Erik Degerstedt 


