
 
 
 

Protokoll – TK-möte 27 oktober 08.30-10.00, 28 oktober 11.00-12.00 
 
Skype 

 
Närvarande: Håkan Jalling (ordf), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson (§1-10, 
§13-17), Niklas Sidmar (adj) 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag efter tillägg av punkt 7c. 

 
§3. Val av protokollförare 
 Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Föregående protokoll  
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§5. Förändrat ansvarsområde 

Styrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att flytta de traditionella ungdomstävlingarna från 
Ungdomstävlingskommittén till TK. 

 
§6. E-postbeslut 

a) Tävlingsbestämmelserna 
Tävlingsbestämmelserna fastställdes och den definitiva versionen publicerades i början av oktober. 

 
§7. Allsvenska seriespelet 

a) Laguppställning sammandrag 
Rutinerna för inlämnande av laguppställning vid sammandrag diskuterades, med anledning av att 
dessa behöver förbättras, särskild när många partier livesänds. IK har önskemål om att man ska 
kunna mata in sin laguppställning via medlemssystemet utan att det visas publikt, och vi 
undersöker de tekniska möjligheterna för detta. 
b) Antal sammandrag 
Önskemål har återigen kommit om att gå över till tre sammandrag i Elitserien/Superettan. Frågan 
kommer att diskuteras vidare under året. 
c) Utländska spelare 
Ystads SS har sökt dispens för att registrera en utländsk spelare efter att första ronden har spelats. 
TK anser att reglerna om registrering av utländska spelare är tydlig och att det inte finns skäl till 
dispens i det här fallet, varför dispensansökan avslås. 
Håkan W deltog inte i beslutet. 
d) Partiinmatning 
Håkan W utsågs att sköta inmatningen av partierna i Elitserien och Superettan kommande säsong. 
Håkan W deltog inte i beslutet. 

 



§8. Schack-SM 
a) SM 2017, inbjudan 

 SM-arrangören har kommit med ett förslag till inbjudan. TK har inget att invända, men eventuella 
korrekturfel och mindre korrigeringar skickas till Niklas, som vidarebefordrar till arrangören. 

 b) Arrangörer 2018 
Destination Östersund, som sökte SM 2016, har hört av sig med förnyad intresseanmälan, och vi 
kommer att kontakta dem för att diskutera ett eventuellt upplägg närmare. 
c) Organisation för Schack-SM 2018 och framåt 
TK har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur organisationen kring Schack-SM ska se ut. Håkan 
J tar med hjälp av Niklas fram ett förslag på upplägg inför nästa möte. 

 d) Åldersgränser veteraner 
 TK anser att vi bör gå över till Fides åldersgränser och att vi bör spela separata tävlingar när det 

gäller Veteran-SM men behålla Veteran Allmän. Håkan J stämmer av detta med SM-arrangören. 
 
§9. SM i snabbschack 2017 

Wasa SK har ansökt om SM-status för sin jubileumsturnering på Hasselbacken och TK beslutade att 
tävlingen ska gälla som svenskt mästerskap i snabbschack 2017. Normalt ska en SM-tävling enbart 
vara öppen för svenska spelare, men efter kontakt med arrangören beviljade TK dispens för att låta 
utländska spelare delta i tävlingen. Därmed blir det den bäst placerade svenska spelaren som blir 
svensk mästare. 

 
§10. Juniorallsvenskan 

a) Regeltolkning E3.9 (flytt av spelare mellan lag) 
Som reglerna nu är skrivna finns det inga begränsningar för hur man fördelar spelarna mellan 

klubbens lag. Detta gäller i årets tävling och vi kommer att utreda frågan närmare under året. 

b) Dispensansökan LASK 

LASK beviljades dispens för Kaan Kucuksari och Cyriaque Buruez att delta i Juniorallsvenskan, då 

dessa bor i Sverige och deltar regelbundet i klubbens verksamhet. 

§11. Skollags-SM 
a) Arrangörer 2017 
SK Rockaden utsågs till arrangör för Skollags-SM 2017. Tävlingen kommer att spelas på 
Hägerstensåsens Medborgarhus. 
 

§12. Domarfrågor 
a) Utbildning 
Domarkurser har hållits i Östersund, Sundsvall, Umeå och Kosta och ytterligare en arrangeras i 
Västerås i helgen. Dessutom är en kurs inför Flick-SM planerad till januari. 
Önskemål finns om att arrangera en kurs för högre domare under 2017 och vi undersöker 
möjligheterna till detta, exempelvis i samband med Visma Chess och NM i Växjö. 
b) Övrigt 
Nya schackregler kommer att gälla från juli 2017 och dessa behöver översättas. 
Tapio ansvarar för att domare utses till ungdomstävlingarna, samt att dessa blir Eloregistrerade. 
Håkan Jalling har diskuterat domarfrågor med Peter Hlawatsch och kommer att ha ett möte med 
honom för att diskutera detta vidare. 

 
§13. Dispensansökan Västerås SK 

Västerås SK har ansökt om att Margo Zaratovskaya ska få räknas som svensk spelare i SSF:s 
tävlingar, då hon sedan länge bor i Sverige och deltar regelbundet i klubbens verksamhet.  
TK ansåg att det finns goda skäl att bevilja ansökan då det handlar om en ung spelare som under en 
lång tid har varit i Sverige som flykting. Eftersom hon inte vet om hon får stanna är det orimligt att 
begära att hon ska ansöka om att bli överflyttad till den svenska Elolistan för att därigenom räknas 
som svensk spelare. 



TK beslutade att godkänna ansökan och att Margo Zaratovskaya tills vidare räknas som svensk 
spelare i SSF-tävlingar. Dispensen gäller så länge hon bor i Sverige och aktivt deltar i svensk 
klubbverksamhet. 

 
§14. Ekonomi 

a) Budget 2017 
Det kommande budgetarbetet diskuterades kort, och 2017 års budget kommer att diskuteras 
ingående på nästa möte. 
b) Intäktsmöjligheter 
Niklas, Håkan J och Sverrir Thór utreder möjligheten att öka intäkterna från i första hand SSF:s 
tävlingar. Ytterligare intäktsmöjligheter bör diskuteras under budgetmötet. 

 
§15. Övriga frågor 
 Wasa SK har bett om bekräftelse på att registreringen av en utländsk spelare är godkänd. Spelaren  

registrerades samma dag som första ronden spelades, och TK konstaterade att detta ska betraktas 
som en godkänd registrering. 

 
§16. Nästa möte  
 Nästa möte hålls preliminärt torsdag 10/11 på Skype. 

 
§17. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 

Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Håkan Jalling, ordförande 

 
 
 


