Protokoll – TK-möte 9 september 15.00
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)
Sammandrag 2019/20
TK har beslutat att förlägga startsammandraget 2019/20 till Uppsala 18-20 oktober.
b)
Tävlingsbestämmelser 2019/20
Den preliminära versionen av tävlingsbestämmelserna har fastställts och publicerats.

§6.

Schack-SM
a)
Domarrapport, disciplinärenden mm 2019
Tapio presenterade domarrapporten från sommarens SM.
-Information om lottningen för Sverigemästarklassen bör gå ut tidigare och vi bör ställa
högre krav på att spelarna är närvarande.
-Det är önskvärt med fler domare i Schackfyranmästaren.
-Spelarna i Blixt-SM bör information bättre om hur kungarna ska placeras vid spelets
avslutande.
När det gäller spelare som brutit turneringen ska mer information begäras in i några fall, och
därefter fattas beslut om eventuella påföljder.
b)
Lägesrapport SM 2020
En representant från Helsingborg var på plats under SM i Eskilstuna. Niklas och Håkan J
kommer inom kort att träffa Destination Helsingborg för att gå igenom alla förutsättningar
inför SM.

§7.

Allsvenskan
a)
Protest mot spelprogram från Fagervik/Sundsvall
Fagervik/Sundsvall har protesterat mot spelprogrammet i div I:1, då man anser att laget
har fått en dålig lottning. TK konstaterade att lagledarna i serien har fått möjlighet att
komma med synpunkter innan lottningen fastställdes, och beslutade att inte vidta några
åtgärder inför kommande säsong. Som vanligt tar vi dock med oss synpunkterna inför
kommande säsonger.

b)

c)

Klubbnamn/sponsornamn
Vi har fått en fråga angående möjligheten att komplettera ett klubbnamn med
företagsnamn för ett lag i Allsvenskan. Om laget ska ha ett annat namn än huvudklubben går
det att tillämpa C1.4 i tävlingsbestämmelserna, men då kan huvudklubben inte samtidigt ha
egna lag i serien.
Norrlandslag i Allsvenskan
Vi har svårigheter att få ihop vettiga lottningar i Norrlandsserierna, inte minst när det gäller
Resor till och från Haparanda. Förslag har kommit om att slå ihop division I:1 och II:1.
Niklas, Håkan och Håkan fick i uppdrag att hämta in synpunkter från norrlandslagen inför
nästa säsong.

§8.

GP-serien
Hasselbacken Chess Open har framfört önskemål om ett tak på 220 deltagare. TK konstaterar att
det är upp till arrangören att besluta om en sådan begränsning.

§9.

Tävlingsbestämmelser 2019/20
a)
Särskiljningsregler
Ett fel har upptäckts i beräkning av särskiljning då några men inte alla av de spelare som ska
särskiljas har mötts inbördes. TK beslutar att förtydliga formuleringen i
Tävlingsbestämmelserna och att de fall som uppstår i väntan på att medlemssystemet
anpassas får lösas manuellt.
b)
Protester
TK beslutade att alla protester mot kanslibeslut och andra delegerade beslut som ska
hanteras av TK ska behandlas på samma sätt som protester mot domaringripanden etc.
c)
Övriga korrigeringar
Ytterligare några felaktigheter som upptäckts i den preliminära versionen av
tävlingsbestämmelserna noterades och kommer att korrigeras.

§10

Rapport Fidebeslut om Elokostnader
Fide håller på att se över kostnaderna för Eloregistrering, och har beslutat att sänka kostnaderna på
så sätt att man kan registrera fler tävlingar än idag till samma kostnad.

§11

Domarfrågor
a)
Domarutbildning
Intresseanmälan angående domarkurs har kommit från SS Luleå och Tapio kommer att
kontakta klubben för att bestämma tid och plats för en sådan kurs.

§12.

Damallsvenskan
TK beslutade att göra ett försök att genomföra en Damallsvenska, eventuellt redan under hösten.
Håkan J fick i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg. Synpunkter kommer också att inhämtas
från de damreferensgrupper som finns.

§13.

Nästa möte
Nästa fysiska möte hålls i samband med sammandraget i Uppsala 19 oktober.

§14.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Håkan Jalling, ordförande

