
	  
	  
	  
Protokoll	  –	  TK-‐möte	  22	  april	  2014,	  Skype	  
	  
Närvarande:	  Håkan	  Jalling	  (ordförande),	  Stellan	  Brynell,	  Tapio	  Tikkanen,	  Håkan	  Winfridssson,	  André	  
Nilsson,	  Niklas	  Sidmar	  (adjungerad)	  
	  
§1.	   Mötets	  öppnande	  
	   Mötet	  öppnades.	  

	  
§2.	   Dagordningens	  fastställande	  
	   Dagordningen	  fastställdes	  enligt	  utsänt	  förslag	  efter	  tillägg	  av	  punkterna	  13	  a-‐c.	  

	  
§3.	   Val	  av	  protokollförare	  
	   Niklas	  valdes	  till	  protokollförare.	  
	  
§4.	   Föregående	  protokoll	  	  
	   Föregående	  protokoll	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§5.	   Schack-‐SM	  

a)	   Ansökan	  SM	  2016	  
	   	   Lidköpings	  SS	  har	  ansökt	  om	  SM-‐arrangemanget	  2016	  och	  efterfrågar	  ett	  snabbt	  besked.	  TK	  

anser	  dock	  inte	  att	  det	  är	  aktuellt	  att	  frångå	  den	  fastställda	  tidsplanen,	  särskilt	  då	  det	  finns	  
flera	  tänkbara	  arrangörer	  som	  har	  visat	  intresse	  för	  att	  söka	  arrangemanget.	  

	  
§6.	   SSF:s	  tävlingsbestämmelser	  

a)	   Byte	  av	  huvudklubb	  
TK:s	  förslag	  är	  klart	  och	  lämnas	  vidare	  till	  CS	  för	  beslut	  vid	  majmötet.	  TK	  föreslår	  att	  de	  nya	  
reglerna	  börjar	  gälla	  2014-‐09-‐01.	  Niklas	  ser	  över	  vilka	  följdändringar	  som	  kan	  bli	  aktuella	  i	  de	  
allsvenska	  tävlingsbestämmelserna.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	   Mobiltelefonregler	  
Även	  tävlingsbestämmelserna	  bör	  reglera	  mobiltelefonanvändande	  i	  SSF:s	  tävlingar.	  Tapio	  
och	  Niklas	  tar	  fram	  ett	  förslag	  på	  formulering	  .	  

	  
§7.	   Motioner	  till	  kongressen	  

a) Motion	  från	  SK	  Team	  Viking	  om	  införande	  av	  slutspel	  i	  Elitserien.	  
TK	  anser	  att	  nuvarande	  modell	  vad	  gäller	  Elitseriesammandrag	  är	  bra,	  och	  att	  ett	  extra	  
slutspel	  främst	  skulle	  vara	  negativt	  då	  det	  skulle	  medföra	  ytterligare	  speldagar	  och	  
resekostnader.	  TK	  beslutar	  därför	  att	  föreslå	  styrelsen	  att	  avstyrka	  motionen.	  Niklas	  
förbereder	  ett	  förslag	  till	  svar.	  
	  

§8.	   Allsvenska	  tävlingsbestämmelserna	  
a)	   Regler	  för	  resebidrag	  	  

TK	  beslutar	  att	  det	  för	  närvarande	  inte	  går	  att	  hitta	  någon	  tillräckligt	  enkel	  
modell	  för	  att	  skärpa	  resebidragsreglerna	  och	  beslutar	  att	  nuvarande	  regler	  kommer	  att	  gälla	  
även	  nästa	  säsong.	  

b) 	  	  	  	  	  Mobiltelefonanvändande	  
	   Formuleringen	  om	  mobiltelefonanvändande	  i	  paragraf	  8.6	  	  ändras	  så	  att	  bestraffning	  gäller	  



	  	  	  	  	  telefon	  som	  ”inte	  är	  avstängd”.	  Det	  ska	  också	  slås	  fast	  att	  ingen	  får	  ha	  mobiltelefon	  påslagen	  	  	  	  	  
	   i	  spelområdet,	  oavsett	  om	  man	  spelar	  eller	  ej.	  

c) 	  	  	  	  Övrigt	  
	  	  	  	  Med	  anledning	  av	  att	  walkover	  lämnades	  i	  den	  ena	  kvalmatchen	  till	  Superettan	  diskuteras	  	  
frågan	  om	  sanktioner	  samt	  möjligheten	  att	  tacka	  nej	  till	  kvalspel.	  Det	  beslutas	  att	  lag	  som	  
inte	  önskar	  spela	  kval	  till	  Superettan	  ska	  meddela	  det	  senast	  en	  vecka	  före	  sista	  ronden.	  Lag	  
som	  sedan	  ändå	  lämnar	  wo	  får	  betala	  wo-‐avgift	  som	  i	  en	  vanlig	  rond.	  
Niklas	  ändrar	  de	  allsvenska	  tävlingsbestämmelserna	  i	  enlighet	  med	  dessa	  och	  tidigare	  beslut	  
och	  skickar	  sedan	  ut	  förslaget	  för	  ytterligare	  diskussion	  och	  beslut	  via	  e-‐post.	  

	  
§9.	   Allsvenskan	  2014/15	  

a)	   Spelprogram	  
	   	   E-‐postbeslut	  gällande	  spelprogrammet	  fastställs	  enligt	  vad	  som	  redan	  är	  publicerat	  på	  

	   schack.se.	  
b)	   Sammandrag	  

	   	   Det	  beslutas	  att	  första	  sammandraget	  2014/15	  går	  i	  Täby	  och	  arrangeras	  av	  Solna	  SS	  i	  	  
	   	   samarbete	  med	  Stockholms	  SF.	  Andra	  sammandraget	  arrangeras	  i	  Malmö	  av	  Limhamns	  SK.	  
	   c)	  	  	  	  	   Serieindelning	  

	  	  	  	  	   Håkan	  W	  informerar	  om	  läget	  när	  det	  gäller	  den	  preliminära	  serieindelningen.	  Den	  kommer	  
	  	   	   att	  publiceras	  inom	  ungefär	  en	  vecka.	  

	  
§10.	   GP-‐serien	  
	   Håkan	  J	  har	  informerat	  om	  Grand	  Prix-‐serien	  på	  Påskturneringen	  som	  spelades	  i	  Norrköping	  i	  

helgen.	  
Fyra	  deltävlingar	  är	  klara	  och	  senast	  5	  maj	  ska	  arrangörer	  som	  är	  intresserade	  av	  någon	  av	  de	  
återstående	  två	  platserna	  lämna	  in	  en	  ansökan.	  Därefter	  fattas	  beslut	  om	  ytterligare	  deltävlingar	  så	  
snabbt	  som	  möjligt.	  
	  

§11.	   Domarfrågor	  
a)	   OS	  i	  Tromsø	  

E-‐postbeslut	  om	  domare	  till	  OS	  i	  Tromsö	  har	  fastställs.	  TK	  har	  anmält	  följande	  nio	  namn,	  som	  
också	  har	  bekräftat	  att	  de	  är	  tillgängliga:	  
FA	  Bo	  Berg,	  Arvika;	  NA	  Thomas	  Franzén,	  Arboga;	  NA	  Daniel	  Johansson,	  Kil;	  NA	  Stephan	  Lindbergh,	  
Mjölby;	  NA	  Jan-‐Peter	  Palmblad,	  Stockholm;	  NA	  Björn	  Perneborn,	  Falköping;	  IA	  Jonas	  Sandbom,	  
Stockholm;	  IA	  Tapio	  Tikkanen,	  Kil;	  FA	  Jan	  Wikander,	  Stockholm	  
Tapio	  Tikkanen	  deltog	  inte	  i	  beslutet.	  

	  	  b)	   Avhopp	  sanktionerad	  turnering	  
En	  spelare	  har	  avbrutit	  en	  sanktionerad	  turnering	  under	  våren.	  Spelaren	  har	  lämnat	  en	  
förklaring	  till	  avhoppet,	  och	  TK	  beslutar	  att	  det	  inte	  är	  aktuellt	  med	  någon	  ytterligare	  
bestraffning	  och	  att	  spelaren	  inte	  heller	  kommer	  att	  flyttas	  ner	  en	  klass.	  

c) 	  	  	  	  Utvärdering	  av	  elitseriedomare	  
	   Efter	  avslutat	  seriespel	  genomfördes	  en	  utvärdering	  av	  elitseriedomare.	  De	  synpunkter	  som	  
	  framfördes	  kommer	  i	  tillämpliga	  delar	  att	  tas	  upp	  i	  den	  information	  som	  går	  ut	  till	  domarna	  
före	  nästa	  säsong.	  

d) 	  	  	  	  Övriga	  domarfrågor	  
	  	  	  	  Tapio	  meddelar	  att	  den	  pågående	  domarinventeringen	  bör	  vara	  klar	  om	  2-‐3	  veckor.	  

	  
§12.	   E-‐postbeslut	  och	  rapporter	  

a) Protest	  Västerås	  SK	  
Avslag	  av	  protest	  från	  Västerås	  SK	  angående	  domaringripande	  i	  sammandraget	  slås	  fast.	  
André	  Nilsson	  har	  inte	  deltagit	  i	  beslutet.	  

b) Anmälningar	  från	  Andris	  Kraulis	  	  
Anmälningar	  från	  Andris	  Kraulis	  angående	  mobiltelefonanvändande	  i	  sammandraget	  har	  inte	  
behandlats	  då	  de	  inkommit	  efter	  protesttidens	  utgång.	  Protestavgiften	  har	  återbetalats.	  



	  
§13.	   Övriga	  frågor	  

a) Förslag	  på	  policy	  för	  övergångar	  mellan	  klubbar	  när	  det	  gäller	  barn.	  
Håkan	  J	  har	  tittat	  på	  hur	  andra	  förbund	  hanterar	  övergångar	  för	  barn,	  och	  kommer	  att	  ta	  fram	  
ett	  underlag	  för	  vidare	  diskussion	  om	  eventuella	  riktlinjer	  för	  detta.	  

b) Veteranbegreppen	  	  
TK	  överlåter	  åt	  Veterangruppen	  att	  komma	  med	  ett	  förslag	  innan	  man	  tar	  stälning	  till	  om	  	  
åldersgränserna	  i	  SSF:s	  veterantävlingar	  bör	  ändras	  i	  enlighet	  med	  Fides	  nya	  bestämmelser.	  

c) Protest	  mot	  Fide-‐ID	  	  
En	  spelare	  som	  har	  fått	  ett	  Fide-‐ID	  innan	  han	  kom	  till	  Sverige	  vill	  ändra	  detta	  eftersom	  han	  
anser	  att	  det	  är	  felaktigt.	  TK	  anser	  inte	  att	  det	  är	  SSF:s	  sak	  att	  utreda	  detta	  ytterligare.	  
	  

§14.	   Nästa	  möte	  	  
Nästa	  möte	  hålls	  fredag	  27/6	  i	  Växjö	  i	  samband	  med	  Visma	  Chess.	  
	  

§15.	   Mötets	  avslutande	  
	   Mötet	  avslutades	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	   	   _____________________________	  
Niklas	  Sidmar,	  sekreterare	  	   	   Justeras:	  Håkan	  Jalling,	  ordförande	  
	  

	  
 


