
Västerås 2011‐11‐20 
TK‐möte 

 

Datum och tid:  2011-11-17 19:00-20:00 

Plats: Skype 

Närvarande: Erik Degerstedt, kommittéordförande 
 Håkan Winfridsson, TK-ledamot 
 Tapio Tikkanen, TK-ledamot 
 Stellan Brynell, TK-ledamot 
 Niklas Sidmar, adjungerad, SSF:s kansli 
 
 

1. Mötets öppnande 

Erik hälsar alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes.  

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.  

4. Allsvenskan 

Håkan och Tapio rapporterade från elitseriestarten i Malmö. Arrangemanget löpte på bra. Vissa klockor 
var tvungna att bytas ut under pågående ronder och dessa har reklamerats. Vidare konstateras att ingen 
formell protest har lämnats in från något lag.  

Resultatrapporteringen på Internet har fungerat över förväntan och i dagsläget är det mellan 5 – 10 lag 
som ringer in resultaten. Kommitténs ambition är att ytterligare öka antalet lag som anmäler resultatet på 
Internet.  

5. SM 2011 

Kommittén inväntar domarrapporten från SM-arrangören. Beslutas att skicka brev till de deltagare som 
lämnat WO utan förklaring, för att ge möjlighet för spelarna att inkomma med förklaring. Eventuella 
avstängningsärenden hanteras av kommittén genom e-mail. 

6. SM 2012 och SM 2013 

Inbjudan är utskickad och publiceras på arrangörens webbplats. Det som återstår är formulär för 
webbanmälan. Inga tryckta SM-inbjudningar kommer att gå ut, utan inbjudan publiceras i sin helhet i TfS 
(som går ut till alla medlemmar). En enklare informationsbroschyr kommer distribueras på större 
tävlingar innan SM (t ex Rilton Cup).  

För SM 2013 finns för närvarande en sökande. Ansökningstiden går ut den 31 december. Niklas lägger ut 
information på hemsidan om sista ansökningsdag.  
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7. Information om 2012 års budget  

Informerades om det aktuella läget gällande 2012 års budget. Styrelsen fastställer budgeten under sitt 
februarimöte.  

8. Övriga frågor 

FIDEs förslag till blixt och snabbschacks rating kommenterades. I dagsläget ser kommittén inget behov 
av ratinginförande för blixt och snabbschack. 

Förslag angående nya regler för spelarövergångar diskuterades. Kommittén är positiv till att förlänga 
spelarövergångstiden till att gälla även efter 1 september om den gamla och nya klubben ger sitt 
medgivande, samt att spelaren ifråga in hunnit representera någon klubb i spelsammanhang under 
innevarande säsong. Kommittén kommer att presentera sitt förslag vid styrelsens nästa sammanträde.  

Frågan om spelarna måste vara SSF-medlemmar för att få spela ELO-turneringar togs upp. Då SSF 
betalar för ELO-registreringen bör SSF verka för att dessa ska vara medlemmar. Ett steg i den riktningen 
är att de turneringar SSF betalar ELO-registreringsavgiften ska använda sig av SSFs framtagna 
anmälningssystem (som redan idag framgångsrikt används för SM-anmälan). Niklas kontrollerar de 
tekniska möjligheterna som finns för att implementera detta för ELO-turneringar i Sverige.  

Ett separat möte angående SM-särkiljningsbestämmelser, samt upp och nedflyttningsregler kommer att 
hållas tillsammans med Elitkommittén den 15 december kl 19.   

9. Nästa möte 

Nästa möte med TK är den 15 dec kl 19. 

10. Mötets avslutande 

Erik tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.   


