
 
 
 

Protokoll – TK-möte 27 september 2015 
 
Rudbeckianska skolan, Västerås 
 
Närvarande: Håkan Jalling, Håkan Winfridsson, Tapio Tikkanen, Niklas Sidmar (adjungerad) 
Frånvarande: Stellan Brynell 
 
§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 
 

§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag efter tillägg av punkterna 6, 11 och 18. 

 
§3. Val av protokollförare 

Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 

§5. E-postbeslut 
a) Dispens spelarövergång  
John Lingvall har begärt dispens för att byta klubb från Sandvikens SK till Gnarps SK, trots att han 
bytte klubb för mindre än ett år sedan. TK medger dispens då han inte spelat några SSF-tävlingar 
för Sandviken. 

 
§6. Avgående ledamot 

André Nilsson har meddelat att han avgår ur kommittén med omedelbart verkan. 
 
§7. Schack-SM 2015 
 Tapio lämnade en domarrapport från SM och redovisade kortfattat arrangörens utvärdering. Alla är  
 överens om att arrangemanget fungerade mycket bra. 
 Dispensgränserna har diskuterats och Håkan W tittar närmare på detta inför nästa möte. 
 
§8. Schack-SM 2016 

Inget nytt finns att rapportera om SM 2016 i Uppsala. 
 
§9. Schack-SM 2017 

Håkan J, Niklas och Carl Fredrik Johansson kommer att träffa Stockholms Schackförbund den 6 
oktober, för ett möte om SM 2017. 
 

§10. Schack-SM i framtiden 
SM har de senaste åren blivit ett allt större projekt att arrangera, inte minst med tanke på de 
tekniska krav som numera ställs på tävlingen, och SSF har engagerat sig mer och mer i tävlingen. TK 
har fått i uppdrag av styrelsen att komma med ett förslag till hur arrangemanget ska se ut i 
fortsättningen. TK anser att det är dags att prova en ny modell för där SSF har huvudansvaret och 



samarbetar med klubb, distrikt eller annan organisation. Håkan J får i uppdrag att ta fram ett 
underlag till nästa styrelsemöte. 

 
§11. Jubileumsåret 2017 

Ett antal arrangemang ska genomföras under 2017, och för vissa av dessa kommer TK att ha en del 
ansvar, bland annat har kommittén fått i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera NM 
2017. 

 
§12. Övergång till Elo 

Information om övergången till Elo kommer att publiceras på schack.se under veckan som kommer, 
och det som berör den allsvenska spelarregistreringen kommer att skickas ut till alla lagledare. 
Dessutom blir det information om övergången i TfS 4 som kommer ut i december. 

 
§13. SSF:s tävlingsbestämmelser 
 Enligt tidigare beslut ändras reglerna för uttagningar till Junior-SM så att Elo gäller i första hand, 

och definitionen av svensk spelare ändras så att man måste vara antingen svensk medborgare eller 
registrerad som svensk hos Fide för att räknas som svensk. TK beslutar att spelare som helt saknar 
Fide-ID får räknas som svensk spelare tills registrering hos Fide är gjord. 

 
§14. Allsvenska tävlingsbestämmelserna 

Några mindre ändringar görs och de definitiva tävlingsbestämmelserna skickas ut i veckan som 
kommer.  

 
§15. GP-serien 

GP-serien har kommit igång med Cellavision Cup i Lund och Västerås Open. Tapio rapporterade kort 
från Cellavision Cup.Tapio har även gjort ett utkast till domarinstruktion till GP-serien och Håkan J 
redogjorde för tänkbara kandidater till nya GP-arrangörer. 
 

§16. Domarfrågor 
a) FA-kurs i anslutning till Rilton Cup 
Sverrir Thor har fått i uppdrag att arrangera en FA-kurs, och förhoppningsvis blir den av i Stockholm 
under Riltonveckan. Håkan J stämmer av detta med Sverrir. 

 b) Övriga domarkurser 
Tapio kommer att hålla en domarkurs i Västerås inför Skol-SM. Det kan också vara aktuellt att hålla 
ytterligare domarkurser med anledning av övergången till Elo. 

 
§17. GM-turnering Täby 

GM-turneringen i Täby har Eloregistrerats, men vi har ännu inte fått veta om den norm som togs 
under turneringen kommer att godkännas. 

 
§18. Verksamhetsplan och budget 

Håkan J tar fram ett förslag till verksamhetsplan inför budgetmötet och stämmer av med 
kommittén via e-post. 

 
§19. Övriga frågor 

a) Övriga SM-tävlingar 
Vi gör en översyn över de olika SM-tävlingar som finns och när dessa spelas. 

b) Regeln om svensk spelare 
En fråga har inkommit angående tillämpningen av den nya regeln om svensk spelare i Mästar-
Elit. Håkan J återkommer om detta via e-post. 

c) Svensk tävlingsstandard 
Niklas och Tapio får i uppdrag att se över Svensk Tävlingsstandard inför säsongen. 



 
 
§20. Nästa möte 
 Tid och plats för nästa möte bestäms via e-post. 
 
§21. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 


