Protokoll – TK-möte 5 februari 2019 09.00-11.00
Telefonmöte
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar
(adjungerad)
§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)
Snabbschacks-SM för knattar och miniorer
Snabbschacks-SM 2019 spelas i Örebro med Örebro SS som medarrangör.
b)
Skollags-SM
Skollags-SM 2019 spelas i Stockholm med SK Rockaden som medarrangör.
c)
Kadettallsvenskans kvalspel
Kadettallsvenskans kval spelas i Lund med Lunds ASK som medarrangör, respektive i
Stockholm, med SK Rockaden som medarrangör.
d)
Protest från Järfälla
Järfälla SS har protesterat mot resultatet i matchen Järfälla SS-Pyramidens SK i den tredje
ronden i division III:3 då man menar att motståndarnas laguppställning lämnades in för sent
och därför borde ha varit i ratingordning. TK beslutade att avslå protesten med motiveringen
att detta i så fall borde ha påpekats i samband med matchstart.

§6.

Rapporter
Inga rapporter förelåg.

§7.

Schack-SM
a)
SM 2019
Det återstår fortfarande några detaljer innan inbjudan kan publiceras, men den bör vara ute
inom kort. Fortfarande är det inte klart med livesändning och streaming och Mats
arbetar för att lösa detta innan han går på tjänstledighet 1 mars.
Kent sköter kontakterna angående kongressen, där lokal ännu inte är klar.
b)
SM 2020 och senare
TK beslutade att rekommendera Helsingborg som spelort för SM 2020. Håkan J tar fram
beslutsunderlag till styrelsen.

§8.

Allsvenskan 2018/19
a)
Överklagande av kanslibeslut angående Bosna SK
Bosna SK har överklagat det fastställda resultatet (8-0 wo) i matchen Kålltorps SS-Bosna SK i

b)

c)

den första ronden i div II:6.
Bakgrunden är att Bosna på grund av skulder till såväl Sveriges Schackförbund som
Göteborgs Schackförbund ströks från div II:6 veckan före den allsvenska starten. Den 24/10,
tre dagar efter den första ronden, betalades delar av skulderna och då deras plats
fortfarande var vakant, medgavs att de återfick den. I samtal med Bosnas representant
gjordes klart att återstoden av skulderna skulle betalas senast vid årsskiftet och att den
redan passerade första matchen skulle förloras på walkover. Resultatet 8-0 på walkover
registrerades på den officiella resultatsidan på schack.se.
TK anser att man i detta fall har gjort stora eftergifter mot ett lag som inte har fullgjort sina
skyldigheter inför seriestarten, och anser inte att det finns någon anledning att ändra på det
beslut som har fattats. TK anser inte heller att det är rimligt att vänta i närmare tre månader
med att protestera mot ett fastställt resultat, utan att detta i så fall skulle ha gjorts i
anslutning till seriestarten.TK avslog därför Bosnas överklagande och fastställde resultatet i
matchen till 8-0 på walkover.
Sammandragsorter och -datum 2019/20
Håkan W och Mats fick i uppdrag att ta fram förslag på Allsvenska speldatum för hösten
inklusive sammandraget i Elitserien och Superettan.
För våren nästa möte.
Rondstart i Eliteserien och Superettan
TK beslutade att ändra ordinarie speltid till 11.00 i Elitserien och Superettan. Information om
detta skickas omedelbart ut till berörda lagledare, och det skrivs in i nästa upplaga av
Tävlingsbestämmelserna.

§9.

GP-serien
TK beslutade att fastställa GP-avgiften till oförändrade 50 kr per deltagare, inklusive utländska
spelare och titelhållare, kommande säsong.

§10

Ungdomstävlingar
a)
Kadettallsvenskans final
TK beslutade att utse Göteborg till spelort för Kadettallsvenskans finalspel 2019. Tävlingen
kommer att spelas i anslutning till SS Manhems schackvecka.

§11.

Domarfrågor
a)
Domarutbildning
-Tapio meddelade att Elodomarkurser kommer att hållas i Stockholm i april, samt i Göteborg i
samband med schackveckan i augusti.
-Intresset för FA-seminarier kommer att undersökas vidare, men tills vidare kan intresserade
hänvisas till Fides internetseminarier.
-TK konstaterade att en ambition bör vara att domare i lagmatcher har Elodomarutbildning,
och att vi bör undersöka om det kan införas successivt i divisionerna.
b)
Övriga domarfrågor
-Ett fall av tvivelaktigt beteende av en spelare i samband med en GP-tävling 2018
diskuterades. Tapio kommer att ta upp saken med den aktuella spelaren.
-Det går inte att ratingrapportera till Fide när en spelare möter två motspelare i en och
samma rond i samma grupp, vilket är tillåtet enligt nuvarande regler. TK beslutade att till
nästa säsong ta bort den här möjligheten och tills vidare får Tapio lösa de problem som
eventuellt uppstår efter bästa förmåga.
-Ett beslut om walkover då en spelare i Rilton Cups blixtturnering vägrade att spela mot en
spelare av politiska skäl diskuterades. Håkan J kommer att tala med de nordiska länderna och
med Fide för att eventuellt få hjälp att ta fram rekommendationer för hur man som arrangör
ska agera i liknande situationer.
TK ansåg att arrangören hanterade det aktuella ärendet på ett bra sätt.
-Möjligheten att fortsätta att spela i en turnering efter att man lämnat walkover har
ifrågasatts av deltagare i GP-serien. Frågan om vi bör skärpa reglerna i TB och

tävlingsstandard kommer att diskuteras vidare i samband med fastställande av nästa säsongs
tävlingsbestämmelser.
Synskadade vill ha hjälp med att hitta domare till sin SM-tävling. Håkan W hjälper dem med
detta.
§12.

Budget 2019
Den budget som TK äskade har med något undantag accepterats av styrelsen i den preliminära
budgeten. Definitiv budget för 2019 fastställs vid styrelsens februarimöte.

§13.

Tävlingsprogram 2019/20
Mats har tagit fram ett utkast till tävlingsprogram för kommande säsong. Programmet fastställs vid
nästa möte.

§14.

Personal/rekrytering
Mats Sjödin har tjänstledigt i sex månader från 1 mars. Tjänsten har annonserats ut, men det kan
också bli aktuellt att tillfälligt lösa problemet med omfördelning av interna resurser.

§15.

Resultatrapportering ungdomstävlingar
Vi har fått en fråga om hur resultat från ungdomstävlingar bör rapporteras, med anledning av den
policy som kongressen fastställde 2016. Idag publicerar vi samtliga resultat, lottning etc oavsett
ålder på deltagarna i SSF:s tävlingar. Det vi rekommenderar är att man undviker att ange ratingtal i
tävlingar för yngre barn samt att man använder poängsystemet 3-2-1 i de aktuella åldersklasserna.

§16.

Översyn åldersklasser för ungdomar
Styrelsen har tagit upp frågan om det vore lämpligt att ändra åldersklasserna i våra tävlingar så att
de anpassas till det som gäller internationellt, och gett TK i uppdrag att utreda saken. TK
konstaterade att man behöver mer tid för detta och att frågan tas upp igen på nästa möte.

§17.

Nästa möte
Nästa möte hålls lördagen den 30 mars i samband med sammandraget i Malmö.

§18.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Håkan Jalling, ordförande

