
 
 
 
Protokoll – TK-möte 19 oktober 2019 9.00-12.00 
Uppsala Universitet, Östra Ågatan 19 
 
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 
 Protokollet från mötet i september lades till handlingarna. 

Planering för damallsvenskan pågår, men tävlingen kommer inte att spelas under 2019. 
 
§5. E-postbeslut 

a) Dispensärende Juniorallsvenskan 
Lunds ASK har beviljats dispens för att använda en utländsk spelare, Jean-Clément Ulles i 
Juniorallsvenskan. 

 
§6. Rapporter 

a) Normfrågor 
   Håkan J har varit i kontakt med Fide angående några frågor kring normer där svenska spelare  
   är inblandade. 

b) Veteran-SM i snabbschack 
Veteran-SM i snabbschack har spelats i Göteborgs med totalt 55 deltagare. 

 
§7. Schack-SM 

a) SM 2020  
  Håkan J och Niklas har varit i Helsingborg och tittat på spellokalen samt haft möten med  

   eventbolaget och arenan. 
c) SM 2021 och senare 

Niklas arbetar vidare med att hitta tänkbara spelorter till i första hand SM 2021. 
 
§8. Allsvenskan 2019/20 

a) Dispensärenden 
Kansliet hanterar dispensansökningar avseende utländska spelare. TK konstaterade att vi bör 
vara positiva till att ge dispenser, inte minst i början av säsongen när man exempelvis har glömt 
att registrera spelare i tid. 

b) Sammandrag 
Sammandraget i Uppsala pågår. Den första dagen var det en del problem med lokalerna, bland 
annat slocknade ljuset i en av lokalerna och spelarna fick evakueras till andra ytor. 
 



c) Minisammandrag 
Det är klart att det kommer att spelas ett minisammandrag i Lund i månadsskiftet 
januari/februari. 
 

d) Försök med laginmatning 
Vi testar laginmatning via medlemssystemet i första ronden av division I, och kommer att 
utvärdera detta direkt för att kunna ställning till en eventuell fortsättning under säsongen. 

 
§9. GP-serien 
 Två deltävlingar har spelats i Svenskt Grand Prix, nästa tävling är Hasselbacken Chess Open i 

Stockholm. 
 
§10 Ungdomstävlingar 

a) Skol-SM i Halmstad 
Skol-SM i Halmstad har spelats i mycket fina lokaler på Halmstad Arena. Totalt deltog 326 
spelare i tävlingen. 

 
§11.       Domarfrågor 

a) Domarutbildning 
Tapio har hållit domarkurser i Halmstad och Luleå med bra deltagande. Vi kommer att gå ut 
med en förfrågan om intresseanmälningar för 2020 års kurser. 

b) Övriga domarfrågor 
De filmer om regelfrågor som gjordes för några år sedan behöver uppdaterats. Tapio ser över 
vad som inte längre är aktuellt. 

 
§12.      Tävlingsbestämmelser 

a) Särskiljning 
Tapio fick i uppdrag att stämma av med Peter Halvarsson så att särskiljningen i 
medlemssystemet stämmer överens med de nya reglerna. 

   
§13. Budget och verksamhetsplan 2020 
 Budgeten för 2020 diskuterades och tänkbara områden för besparingar lyftes fram.  
 
§14. Övriga frågor  

Inga övriga frågor förelåg. 
 
§15. Nästa möte 
 Telefonmöte med fokus på budget kommer att hållas inom ungefär två veckor. 

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


