Protokoll – TK-möte 4 juli 2018 09.00
Ronneby Brunn Hotell
Närvarande: Håkan Jalling (ordf), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar (adj),
Mats Sjödin (adj)
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§3.

Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

E-postbeslut
a)
Schack-SM 2019
TK beslutade inför styrelsens majmöte att rekommendera Eskilstuna som SM-ort.
b)
Flick-SM
Flick-SM 2019 spelas i Helsingborg med Helsingborgs ASK som medarrangör.

§6.

Rapporter
a)
Överklagande av uppflyttningsbeslut
Disciplin- och regelnämnden har avslagit överklagandet av beslutet om fyllandet av vakanser
i Elitserien och fastställt det beslut som TK fattat.

§7.

Schack-SM
a)
SM 2018
Arrangemangen fungerar bra, och spellokalerna har fått mycket beröm. Några domare
ytterligare vore önskvärt, för att alltid kunna ha en domare som rör sig på golvet.
Det är inte tillåtet att skriva av öppningsdragen i andra spelares partier, dels för att man
enligt reglerna inte får föra anteckningar under pågående parti, dels för att det är störande
för spelarna. Detta framgår av reglerna, men tillämpningen bör spridas både i SM och för
andra tävlingar.
Deltagarantalet är lägre än vi räknat med, bland annat beroende på att det varit svårt att
hitta logi för dem som varit sent ute.
b)
SM 2019
Eskilstuna har varit på plats och informerat inför nästa års SM, dels på kongressen, dels i
spellokalen. Vi har bokat rum på ytterligare två hotell förutom de två som bokats
ursprungligen.

§8.

SSF:s tävlingsbestämmelser
SSF:s tävlingsbestämmelser gicks igenom. Niklas sammanställer de ändringar som diskuterats
bestämmelserna fastställs därefter via e-postbeslut.

§9.

Allsvenskan 2018/19
a)
Sammandrag
Slutsammandraget går i Malmö. Det första sammandraget är planerat till Stockholm, men
inget avtal är klart ännu.
b)
Definitiv lottning
Bo Nyberg har tagit fram förslag till vissa speciallottade grupper. Håkan W och Niklas tar
hand om övriga grupper inom kort.

§10.

GP-serien
a)
Regler och bestämmelser 2018/19
En preliminär version av reglerna är publicerad, och TK beslutade att fastställa reglerna för
kommande säsong.

§11

Ungdomstävlingar
a)
Skol-SM
Inbjudan till årets Skol-SM i Lidköping är i klar. TK beslutade att godkänna denna och att
fastställa startavgiften till 400 kr.

§12.

Domarfrågor
a)
Domarkurser
Eventuellt blir det en kurs för funktionärer inför Skol-SM. Intresseanmälningar har gjorts till
Tapio från flera håll, eventuellt kan det bli aktuellt med en Skypekurs för att samla dessa,
b)
Svensk tävlingsstandard
Tapio fick i uppdrag att uppdatera mobilregeln.
c)
Övriga domarfrågor
Johan Berntsen, Mikael Näslund och Daniel Johansson har tagits ut av SSF som domare till
OS, och de har blivit accepterade av arrangören.

§13.

Jubileum 2017
a)
Ulf Anderssons och Pia Cramlings hyllningsturneringar
Ulf Anderssons hyllningsturnering blev tyvärr inställd eftersom Ulf blev sjuk. Pia Cramlings
turnering kommer att arrangeras 1-2 september och Ingemar Falk har fått i uppdrag att sköta
tävlingen för SSF:s räkning.

§14.

Övriga frågor
Håkan J redogjorde kort för hur kommittéerna ser ut efter den nya styrelsens konstituerande möte.

§15.

Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt i slutet av september.

§16.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Niklas Sidmar, sekreterare

Justeras: Håkan Jalling, ordförande

