
 
 
 
Protokoll  
TK-möte 24 mars 2017 11.30 
Västerås SK:s klubblokal, Västerås 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan 
Winfridsson, Niklas Sidmar (adjungerad). 
 
§1. Mötets öppnande 

 
§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. E-postbeslut 

a) Dispens Jensens grundskola, Skollags-SM 
 Dispens har beviljats för förra årets segrare i mellanstadieklassen, Jensens  

   grundskola, att utnyttja sin friplats i högstadiet, då skolan inte har något  
   mellanstadielag och spelarna från förra årets lag nu går på högstadiet. 
 b) Dispens Helsingborgs ASK, Kadett- och Juniorallsvenskan 

Helsingborgs ASK har beviljats dispens för att använda utländske spelaren 
Tomas Szczepanowski i Kadett- och Juniorallsvenskan 2017, eftersom han 
bor i Sverige och deltar i svensk klubbverksamhet. 

 c) Felaktig laguppställning i matchen Oves SK-Limhamns SK III 
  Oves SK har använt en avstängd I spelare I matchen, och resultatet för 

denne  spelare har ändrats från vinst till förlust. Matchresultatet mellan Oves 
SK och Limhamns SK III ändrades därmed från 5-3 till 4-4. 

 d) Startavgift, lottningssystem mm Snabbschacks-SM för knattar och miniorer. 
   TK har fastställt startavgiften i tävlingen till 150 kr och godkänt att den  
   lottas med Fide-Schweizer. 
 e) Walkover-avgift Majornas SS 

Majornas SS har beviljats dispens från den dubbla WO-avgiften för sin wo i 
sista ronden av Div 1 västra, och kommer att få betala wo-avgift 
motsvarande den i en tidigare rond. 

 f) Inlämning av laguppställningar 
Ny rutin med inlämnande av laguppställning via medlemssystemet en timme 
I förväg infördes i Elitserien och Superettan inför slutsammandraget. 

 
§6. Arrangemang av SSF-tävlingar 

Styrelsen har beslutat att SSF tar över arrangörsansvaret för alla 
förbundstävlingar. Sedan tidigare var det bestämt att detta skulle gälla för SM från 
2018. Ändringen genomförs så snart det är praktiskt möjligt med hänsyn till 
ingångna överenskommelser, etc. 
Arbete med att förstärka kansliet för att klara den ökade arbetsbelastningen har 



påbörjats.  
 

§7. Schack-SM 
a) Arbetet med SM i fortsättningen 

 Arbetet med att hitta SM-arrangörer för kommande år sköts av en SM-
ledningsgrupp som är organiserad under TK och består av Håkan Jalling, Carl 
Fredrik Johansson och Niklas Sidmar. Tanken är att även en EK-ledamot ska ingå i 
gruppen.  
Gruppen kommer även att ha ett övergripande ansvar för att SM-frågor som 
berör flera kommittéer samordnas och inte faller mellan stolarna. 
b) SM 2017 
SM-inbjudan publicerades i TfS 1 och ett hundratal anmälningar har inkommit till 
sommarens tävlingar. 

 c) SM 2018 
Vi har fyra intresseanmälningar som vi bedömer som intressanta redan till 2018 
och arbetet med att utvärdera dessa pågår. 

 
§8. SM i snabbschack 2017 

TK ställer upp med antingen lottningshjälp eller domarhjälp till tävlingen som 
spelas i Stockholm i september. Håkan J kollar med arrangören angående 
möjligheten att spela veteranklasserna som separata tävlingarna. 

 
§9. SSF:s tävlingsbestämmelser 

SSF:s tävlingsbestämmelser gicks igenom och tänkbara förändringar 
diskuterades. Niklas ändrar bestämmelserna i enlighet med diskussionerna inför 
beslut på kommande möte. 

 
§10. Allsvenskan 2017/18 

a)  Sammandrag 
Vi undersöker läget när det gäller tänkbara sammandragsorter under den 
närmaste månaden.  

 b) Spelprogram 
TK beslutade om spelprogram för den kommande säsongen enligt Håkan W:s 
förslag. Slutsammandrag spelas preliminärt 16-18/3 och kval till Superettan 18/3. 
Datum för startsammandraget beslutas i samband med val av spelort. 

 c) Framtida krav på klubbar med lag i Elitserien 
På sikt bör krav ställas på Elitserielagen, exempelvis när det gäller livesändning 
och domarkompetens. Ambitionen är att alla matcher ska livesändas inom några 
år, om möjligt redan till kommande säsong. 

 d) Laguppställningsfråga Stockholms SS  
 I sista ronden i Allsvenskan satte Stockholms SS upp två spelare i flera lag, samt 

två spelare som redan spelat maximala antalet matcher. De aktuella borden 
förlorades därmed på wo. TK bedömer att misstagen var oavsiktliga, och 
beslutade att inte utdela någon ytterligare bestraffning. 

 e) Deltagande i Allsvenskan för finska Kemi 
Bengt Öberg, Östersunds SS har frågat om möjligheten för finska Kemi att delta i 
Allsvenskan på samma villkor som Åland redan gör. TK konstaterar att det inte är 
omöjligt, men att Kemi i så fall får ansöka om detta själva. 

 f) Walkover Majornas SS i sista ronden 
Frågan om automatisk nedflyttning för Majornas SS behandlades och TK 
beslutade att bevilja dispens så att laget endast flyttas ner en division. 

 
§11. GP-serien 

a) Regler och bestämmelser 
Håkan redogjorde kort för det GP-möte som hölls i samband med sammandraget 



i Västerås. Bland annat diskuterades idéer för att få deltagarna att spela fler 
deltävlingar, samt möjligheter till gemensam marknadsföring. Alla inbjudningar 
ska vara klara i god tid före SM så att vi till dess kan sammanställa ett 
informationsblad om alla tävlingar. 
TK beslutar att fastställa att GP 2017/18 innehåller samma åtta deltävlingar som 
2016/17 samt att varje GP-tävling ansvarar för att en tävlingsjury utses. 

 b) Ekonomi 
TK beslutade att ändra de avgifter som arrangörerna betalar från 5.000 kr/tävling 
till 50 kr/deltagare. 

 
§12. Spelorter 
          a) Ungdomstävlingar 
 TK beslutar att Juniorallsvenskan 2017 och Flick-SM 2018 spelas i Västerås,  

  samt att Kadettallsvenskans södra kval 2018 spelas i Göteborg. 
 

 b) SM-tävlingar 
  En förfrågan har inkommit om att arrangera Snabbschacks-SM  
  2018. 

 
§13. Domarfrågor 
 a) Domarkurser 

Tapio kommer att hålla en domarkurs i Västergötland inom kort. I övrigt inväntar 
vi de nya reglerna som kommer till sommaren innan vi arrangerar fler kurser. 

 b) Svensk tävlingsstandard 
Förslag till förändringar inför nästa säsong skickas till Niklas under den kommande 
veckan. 

 c) Framtidsplaner domarbas och ratingofficer 
Håkan W är sedan tidigare utsedd till biträdande rating officer kommer att 
successivt ta över en del arbetsuppgifter från Tapio. Tapio undersöker kandidater 
till ny domarbas som på sikt kan ta över hans uppdrag. 

 d) Övriga domarfrågor 
Översättning av de nya reglerna pågår och bör vara klar inom kort. 
Tapio undersöker möjligheten att ha en träff för domare med högre behörighet 
under året. 

 
§14. Jubileum 2017 
 a) NM i Växjö 

Inbjudan till tävlingen har godkänts av ECU och är på väg att publiceras. 
Tävlingen är zonturnering, vilket innebär att den kommer att ge en plats i World 
Cup. 

 b) Övriga jubileumsturneringar 
Håkan J håller i planeringen av de ytterligare jubileumsturneringar som ska 
arrangeras under året. 
 

§15. Övriga frågor 
a)  Dispens Snabbschacks-SM för knattar och miniorer 
Tomas Szczepanowski beviljades dispens även för Snabbschacks-SM för knattar 
och miniorer (se 5b). 

 b) Disciplinärende 
TK kommer att som första instans hantera en anmälan om ett mailutskick som 
inkommit till förbundet. 

 c) Flick-NM 
 TK beslutade att vi enbart kommer att erbjuda extraplatser i Flick-NM i den mån 

det behövs för att undvika frironder. 
 



§16. Nästa möte 
 Håkan återkommer med förslag till datum för nästa möte inom kort. 

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


