
 
 
 
Protokoll – TK-möte 27 september 2014 14.45-15.45  
 
Växhuset, Västerås 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), André Nilsson, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas 
Sidmar (adjungerad) 
Frånvarande: Stellan Brynell 
 
 
§1. Mötets öppnande 
 Håkan J förklarade mötet öppnat. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag efter tillägg av punkten 7c. 

 
§3. Val av protokollförare 
 Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Föregående protokoll  

Tapio påpekade att rätt formulering i punkt 10 borde ha varit att ”sex av nio namngivna domare 
togs ut”. Med den noteringen lades protokollet till handlingarna. 
 

§5. Schack-SM 
a) SM 2015 
Det ena av de båda SM-hotellen har stängts, men arrangörerna räknar med att de priser som 
förhandlats fram på det hotellet nu kommer att gälla på det andra, eftersom båda hotellen har 
samma ägare. 

 b)  SM 2016 
Utöver att ansökan redan har kommit från Lidköping har ytterligare några tänkbara arrangörer visat 
intresse. 

 
§6. SSF:s tävlingsbestämmelser 

TK beslutar att fastställa de nya tävlingsbestämmelserna, som kommer att publiceras inom kort. 
 
§7. Allsvenskan 2014/15 

a) Spelprogram Superettan 
Matchen mellan Örebro och Burgsvik har flyttats till Stockholm för att tillmötesgå önskemål från 
Burgsvik. Örebro kompenseras ekonomiskt för detta. 
b) Vakansplats Kalmar 
Kalmar och Framåt har sökt den vakanta platsen i division III:7 under namnet Kalmarunionen. 
Håkan W undersöker om spelprogrammet behöver anpassas för att inget annat lag ska drabbas 
orimligt hårt vad gäller bortaresor. 

 c) Partinmatning 
Håkan Winfridsson utses att sköta inmatningen av partier även under kommande säsong. 
Håkan W deltog inte i beslutet. 
 



§8. GP-serien 
GP-serien har blivit en framgång med stort intresse och en ökning av deltagarantalet i Västerås 
Open med ca 100 spelare. Inbjudningar är ute till alla tävlingar utom Påskturneringen, och 
möjlighet till webbanmälan finns för de fyra första tävlingarna. 

 
§9. Domarfrågor 

a) Domargrupp 
Styrelsen har bestämt att en domargrupp, kopplad till TK ska utses. Håkan J, Tapio och Håkan W 
kommer att diskutera vidare med Sverrir Thór, men tanken är att gruppen ska bereda domar- och 
regelfrågor till TK. 

 b) Fides schackregler 
Fide har gjort en mindre ändring av schackreglerna vad gäller mobiltelefonanvändande. TK anser 
inte att någon ändring av våra tävlingsbestämmelser behövs, men Tapio och Niklas ser till att den 
svenska versionen av Fides regler korrigeras. Därefter informerar vi om ändringen på schack.se. 

 c) Disciplinärenden Schack-SM 
Två disciplinärenden från Schack-SM behandlades. Niklas och Håkan J ser till att de inblandade 
informeras om besluten. 
d) Domarmöte i Täby 
Håkan W har tagit ut domarna till Elitseriesammandraget. Elitserie- och övriga toppdomare 
kommer att bjudas in till domarmöte i samband med detta. 

 
§10. Budget 2015 

Budgeten diskuteras översiktligt och ledamöterna ombeds att komma med synpunkter de 
närmaste dagarna. Därefter tar Håkan J fram ett förslag till nästa möte. 

 
§11. E-postbeslut 

Inga e-postbeslut förelåg. 
 

§12. Övriga frågor 
a) Rapport rating officer 

 Håkan W påpekade att en titelspelare saknades i den ratingrapport som Tapio har sammanställt.  
b) Regler för ungdomstävlingar 
Tapio håller tillsammans med UTK på att se över reglerna för ungdomstävlingar och i möjligaste 
mån samordna dessa med de allsvenska tävlingsbestämmelserna. 

 
§13. Nästa möte  
 Nästa möte hålls preliminärt i slutet av oktober. 

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


