Dagordning – TK-möte 20 mars 2015 13.00-16.00 (ca)
Advokatbyrån Sigeman & Co´s kontor, Anna Lindhs plats 4 i Malmö.
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, André Nilsson, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson,
Niklas Sidmar (adjungerad)
§1.

Mötets öppnande
Håkan J förklarade mötet öppnat.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§3.

Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

Schack-SM
a)
SM 2015- inbjudan är klar och publiceras i TfS 1 som kommer i dagarna. Det är klart att Lucas
Wickström kommer att sköta livesändning, streaming och övrig teknik. SSF-domare kommer
Tapio Tikkanen och Sverrir Thór att vara.
b)
SM 2016- inget nytt fanns att rapportera.
c)
SM 2017- inget nytt fanns att rapportera.

§6.

SSF:s tävlingsbestämmelser
Det diskuterades att ändra tävlingsbestämmelserna så att definitionen av utländsk spelare blir
tydligare. Håkan J och Niklas fick i uppdrag att utreda frågan vidare.

§7.

Övergång till Elo
Frågan om övergång till Elo ska föredragas på kongressen och Håkan kommer att ta fram ett förslag
till underlag. Vår plan är en fullständig övergång till Elo inom 1-2 år.
Vi kommer att börja Eloranka en del av SSF:s snabb- och blixtschacksturneringar, exempelvis
sommarens Blixt-SM.
Webbanmälan via medlemssystemet bör anpassas så att E-postadress är obligatoriskt , då Fide
kräver e-postadresser för nyregistrerade spelare.

§8.

Allsvenska tävlingsbestämmelserna
a)
Reglerna för resebidrag diskuteras, men TK-beslutar att inte ändra någonting till nästa
säsong.
b)
Reglerna för deltagande i flera lag i samma rond ändras till nästa säsong så att det inte finns
några begränsningar mer än att man får spela max det antal matcher som det innebär att
delta i samtliga ronder.

c)

WO-matcher har blvit ett allt större problem, främst då flera lag avstår från att spela på
Gotland. Det beslutas att höja wo-avgiften till 6000 div I, II och III. Däremot tas den dubbla
avgiften i sista ronden bort.

§9.

GP-serien
GP-seriens framtid diskuterades, och TK konstaterar att det bör vara max åtta deltävlingar samt att
ett Lilla Grand Prix bör införas till nästa säsong. Lunds ASK har ansökt om att få vara med i GPserien med Lund Chess Open i augusti, och TK ser positivt på ansökan. TK avvaktar dock med att
fatta beslut tills Grand Prix-gruppen har diskuterat frågorna vid möte 21 mars.

§10.

Domarfrågor
a)
Vi siktar på att införa SSF-domare i alla Superettanmatcher till hösten, om det går att få plats
med det i 2015 års budget.
b)
Övriga domarfrågor
- TK föreslår att Tapio utses till domarbas med övergripande ansvar för
regel- och domarfrågor. Förslag lämnas till styrelsen för beslut.
-Det var tänkt att det skulle gå en FA-kurs i Sverige mars, men det har inte blivit av då vi inte
har fått tag på den av Fide utsedde domaren. Istället hålls den troligen i sommar. Håkan J
stämmer av med Sverrir Thór, som ansvarar för detta.
-Tapio har tillsammans med UTK tagit fram ett förslag till regler för ungdomstävlingar.
-Vi har fått frågor om och synpunkter på jävsproblematik vid domartillsättningar, exempelvis
när domare dömer lag som de har egna intressen i eller vars resultat påverkar egna klubben,
och när Tapio dömer tävlingar där hans son deltar. TK konstaterar att vi har en liten
domarpool och knappast kan undvika att gränsfall uppstår. När det är möjligt, exempelvis i
SM-gruppen eller i sammandragen, har vi flera domare så att man i känsliga fall kan lämna
över beslutet till någon annan.

§11.

Övriga frågor
Vi har fått synpunkter på att vi i SSF:s lagtävlingar inte tar hänsyn till partipoängen när vi lottar
Monrad. TK konstaterar att särskiljning inte har någon betydelse för lottningen i individuella
tävlingar heller, och att det inte finns någon anledning att ändra på detta för närvarande.

§12.

Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt måndagen i den 13 juli.

§13.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Håkan Jalling, ordförande

