
 
 

 

Protokoll – TK-möte 8 november 2012, Skype 

Närvarande: Anil Surender, Lennart Beijer, Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar 
(adjungerad) 

§1. Mötet öppnades 

§2. Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag. 

§3. Niklas valdes till protokollförare. 

§4. Protokoll från TK-möte 2012-09-13 föredrogs och lades till handlingarna. 

§5. Anil redogjorde för förslag till budget 2013. TK lämnar budgeten som sitt förslag inför styrelsens budgetmöte. 
 

§6. Niklas har tillskrivit tre walkover-fall från SM 2012 där det bedömdes att vi ville ha spelarnas version för att 
kunna besluta om eventuella påföljder. Det beslutades att utdela varning i dels ett fall där förklaringen inte 
bedömdes vara godtagbar, dels i ett fall där ingen förklaring inkommit. 
I det tredje fallet vidtas ingen åtgärd då spelarens förklaring, att tävlingen bröts på grund av sjukdom, ansågs 
godtagbar.  

 

§7. Niklas rapporterar att läget inför SM 2013 verkar vara under kontroll. Nytt för i år är att startavgifterna 
kommer att gå via SSF för att få klasskontroll och avgifter på samma ställe.Blixt-SM diskuterades och 
arrangören står fast vid sitt tidigare förslag med spel på torsdag före ordinarie rond. TK tycker att detta är OK; 
men kommer även att ge EK möjlighet att lämna synpunkter i frågan. 

a. SSF:s damgrupp har tagit fram ett förslag till Dam-SM, TK ställer sig bakom förslaget.. Förslaget 
innebär att en Dam-SM-grupp med åtta deltagare inrättas till SM 2013. 
 

b. TK ställer sig bakom SM-arrangörens förslag om ett Knatte-SM, med fler ronder och kortare 
betänketid än övriga klasser, med den ändringen att det bör gälla för spelare födda 2003 och 
senare (istället för 2002 och senare). 

c. TK ställer sig bakom EK:s förslag när det gäller särskiljning i SM-gruppen. Förslaget innebär att 
särspel med mer än två spelare inblandade avgörs i cupform, att samtliga placeringar för de 
inblandade spelarna avgörs genom särspelet, att det ska vara minst en timmes paus mellan sista 
partiet och särspelet för de inblandade spelarna samt att även fyran får en plats i nästa års SM-
grupp om tredjepristagaren utses genom lottdragning . 
 

§8. Frågan om hur vi ska få arrangörer till SM från 2014 och framåt diskuterades. Anil och Niklas föreslår att SSF 
ska erbjuda potentiella arrangörer ett upplägg liknande det i Falun 2012, såtillvida att SSF ska vara redo att ta 
ett större ansvar för arrangemanget och exempelvis bemanna några av nyckelrollerna i utbyte mot en 
överenskommen ekonomisk ersättning, del av vinsten etc. Det kan också vara tänkbart att SSF vid behov tar 
hela det ekonomiska ansvaret och kommer överens med klubb eller disktrikt om ersättning till lokala 
funktionärer. 
Anil och Niklas kommer under våren att presentera ett konkret förslag till upplägg som kan bredda fältet av 
tänkbara SM-orter. 
 

§9. Två spelare diskvalificerades från Västerås Open på grund av att de under pågående spel varit berusade och 
uppträtt störande. Arrangören har skickat frågan vidare till SSF för vidare behandling. 
I det ena fallet var incidenten den första som har rapporterats till SSF, varför TK beslutade att tilldela spelaren 



en varning.  
 
I det andra fallet har spelaren i fråga nyligen varnats för en liknande förseelse. Då denna varning inte delgivits 
spelaren före Västerås Open beslutade TK att nöja sig med ytterligare en varning.  
Håkan Winfridsson reserverade sig mot beslutet:  
” Att en medlem som inom tre månader uppträder berusat och störande och blivit avvisad från två olika 
tävlingar inte ska bli avstängd anser jag vara felaktigt.” 

 

§10. Mats Harrén från Västerviks ASK har påpekat att de frikostiga reglerna för vilka spelare som har rätt att delta 
i ett lags andralag kan utnyttjas på ett sätt som inte varit avsikten, främst då Elitserien har spellediga helger.  
TK konstaterar att det är svårt att hitta lösningar som medger en rimlig flexibilitet samtidigt som alla tänkbara 
kryphål täpps till. Någon ändring är inte aktuell i dagsläget, men om det visar sig att regeln innebär ett verkligt 
problem kan ärendet tas upp i samband med utformandet av nästa års tävlingsbestämmelser. 
 

§11. Allianser 

a. Fastställande av mail-beslut  
Lennart Örnmarker, SK Rockaden Stockholm, har i en skrivelse protesterat mot hur det gått till 
när Team Viking först bildats som en allsvensk allians mellan Sollentuna SK och Täby SK och till 
slut fått överta Elitserieplatsen som SK Team Viking. 
TK har via e-post diskuterat saken och kommit fram till att det inte är aktuellt med någon åtgärd 
inför den pågående säsongen, men att frågan om vad som gäller för bildande och upplösande av 
allianser bör redas ut. 

b. Alliansregler framöver 
TK anser att det är bra om man har regler som är flexibla nog att möjliggöra exempelvis 
sponsring av elitserielag och tycker att nuvarande ordning i stort sett är bra. Detta bör dock 
framgå av de allsvenska tävlingsbestämmelserna, och frågan tas upp igen när dessa uppdateras 
inför nästa säsong.   

§12. Håkan och Tapio håller på att se över domarsituationen, vad avser kriterier för olika domarnivåer, 
domarbehov/tillgång etc.  
Det är klart vilka domare som kommer att Fideregistreras och information om detta går ut på hemsidan inom 
kort. 

§13. Det finns ett principbeslut från styrelsen att vi ska gå över helt till Elorating och ta bort LASK-ratingen. Från 
SSF:s sida försöker vi därför att Eloregistrera fler tävlingar, exempelvis fler klasser i SM och fler divisioner i 
Allsvenskan. TK anser att dessa åtgärder i stort sett är tillräckliga, men att det är svårt att göra en mer exakt 
tidsplan för när en definitiv övergång till Elotal kan ske.  

När det gäller Eloregistrerade tävlingar bör vi gå ut med information om vilka krav vi har för att betala 
registreringen och vad vi hjälper till med. Niklas gör ett förslag till informationstext i samråd med Tapio. 

§14. Inga övriga frågor diskuterades 

§15. Nästa möte hålls torsdag 31 januari kl 19.00 via Skype. 

§16. Mötet avslutades 

 

 

 

 

_____________________________________  _______________________________________ 
Niklas Sidmar, protokollförare    Justeras: Anil Surender, ordförande 


