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Sveriges Schackförbund
Allsvenska kommittén
Sammanträde 2008:2
Växjö 2008-07-03

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2008:2
Torsdag den 3 juli 2008
Kl. 21:00-00:30 den 4 juli
Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, Växjö, tel. 0470-70 22 00, sal Saxofonen

Närvarande Niklas Sidmar, AK-ordförande
Sven-Olof Andersson, sekreterare
Stellan Brynell
Thomas Franzén
Björn Gambäck
Kent Vänman, kansliet, adjungerad
Frånvarande -

1§

INLEDNING

Niklas hälsar välkommen till mötet och inleder med att informera att han numera är anställd av SSF och kommer att
avgå som ordförande för AK. På förslag av Niklas utses Thomas att leda dagens sammanträde.
2§

DAGORDNING

Inga övriga frågor anmäls.
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag, inklusive övriga frågor.
3§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Thomas till justeringsman.
4§

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2008-04-04

Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs.
5§

ALLSVENSKA SERIEN 2007/08
a) Eventuella skrivelser och andra frågor (under hand behandlade resp. i balans)
b) Övrigt

a) Skrivelser m.m.
Intet att anteckna.
b) Övrigt
Intet att anteckna.
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6§

ALLSVENSKA SERIEN 2008/09
a) Övergripande lägesrapport
b) Detaljspörsmål på serie- och gruppindelning (”lottning”)
c) Spelprogram (kalendarium) och sammandrag
d) Livesändning och övrig Internetrapportering
e) Skrivelser m.m.

a) Övergripande lägesrapport
Niklas delar ut förteckning med gruppindelningar, där även vakanser (ett 15-tal) anges och lag som ännu inte betalt
anmälningsavgiften vid tidens utgång. Ett par lag har definitivt plockats bort eftersom de inte har för avsikt att delta.
Övriga har sagt sig ska delta och betala.
Ett par nya lag har anmält intresse av att delta på vakanta platser.
Sammantaget tappar vi f.n. sju lag jämfört med förra säsongen.
Diskuteras orsaker till minskningen av antalet lag, såsom exempelvis klubbars brist på intresserade spelare för att fylla
åttamannalag, och om tappet kan beräknas fortsätta. Trenden i år är dock tämligen ringa bortfall av lag jämfört med
förra säsongen.
b) Detaljspörsmål på serie- och gruppindelning (”lottning”)
Vissa uppflyttningar ”på dispens” görs på vakanta platser.
Gås igenom en del synpunkter i övrigt på grupptillhörighet för vissa lag, geografiska hänsyn etc.
c) Spelprogram (kalendarium) och sammandrag
Datum för elitseriesammandrag har diskuterats under hand beroende på bl.a. kollision med Europacupen den 24-25
oktober i Grekland.
Slutsammandraget i Elitserien och Superettan ska enligt AK:s samstämmiga uppfattning spelas i Täby.
Vidare ev. flyttning av match pga. OS under november 2008 i Dresden.
Division I-”sammandraget” (speciallottning) i Umeå för fyra lag (Haparanda, Luleå, Östersund, Sundsvall) är OK för
Umeå enligt telefonsamtal nyss mellan Kent Vänman och Jonas Burman, Umeå.
Diskuteras lämplig tidpunkt för tillkännagivande av preliminär serieindelning och preliminär inlottning (placering på
rondlista) för möjlighet till snabbare kommunikation. Detta särskilt mot bakgrund av den stora osäkerhet som finns
rörande deltagande lag, vakanser m.m. under maj månad speciellt i de lägre divisionerna.
Målsättningen för AK är under alla förhållanden att komma ut med preliminär lottning/inplacering så tidigt som
möjligt.
Beslutas
- att enligt ställningstagande under hand ska inledande Elitseriesammandrag spelas med ronderna 3-5 den 5-7
december i Skara
- att slutsammandrag i Elitserien jämte sammandrag i Superettan ska spelas den 13-15 mars i Täby (Stockholms SF)
- att ”sammandrag” (dubbelmatcher) för fyra berörda klubbar (Haparanda, Luleå, Östersund, Sundsvall) i division I
Norra spelas den 15-16 november i Umeå (SK Rockaden, Umeå) enligt ”den adjungerade gruppens” förslag (Bo
Nyberg, Jonas Sandbom)
- att dispens för flyttning av matchdatum i förekommande fall får ges för klubb som berörs av spelare med
landslagsuppdrag (OS i Dresden under november 2008)
- att preliminär lottning/inplacering inför ny säsong prioriteras tidsmässigt för snabbare kommunikation och snabbare
färdigställande av definitivt spelprogram.
d) Livesändning och Internetrapportering
Livesändning
Vid förra sammanträdet diskuterades detta mot bakgrund av projektet ”Elitseriepopularisering” (Axel Smith) och att
det ligger som en deluppgift inom ramen för projektet. Vi vill även fortsättningsvis ha livesändning vid sammandragen
och f.n. har vi licens för 20 bräden. En strävan vore att ha åtminstone ett bord i varje match och därutöver samtliga
bord vid toppmatcherna.
Beträffande sammandraget i Skara har dessa meddelat att man inte klarar detta om man inte får stöd utifrån.
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Övrig Internetrapportering
Thomas rapporterar från Axels projekt Elitseriepopularisering ”Dream Chess”. Syftar bl.a. till särskild AK-hemsida på
schack.se. Peter Halvarsson, IK, medverkar. En hel del har gjorts. Beräknas bli klart till den kommande säsongen.
Internetmatch?
AK diskuterar möjligheterna att på prov genomföra en allsvensk match via Internet och ev. intresserade klubbar att
delta i sådant försök. Kräver i så fall särskild dispens från tävlingsbestämmelserna. Något underlag för beslut om dylik
testmach finns inte för dagen men AK ser frågan intressant.
Beslutas
- att uppdra åt Thomas och Björn att undersöka möjligheterna för en ”internetmatch” under säsongen 2008/09.
e) Skrivelser m.m.
1. SK Rockaden, Umeå
Yrkande har inlämnats om 5 000 kr som kompensation för jämförelsevis sämre lottning i Superettan än övriga lag. Ett
medvetet val av AK till förmån för bättre inlottning totalt sett (ekonomiskt).
Beslutas
- att bevilja SK Rockaden, Umeå, 5 000 kr i extra resekostnadsutjämningsbidrag.
7§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2008/09
- Viss uppdatering

Sven-Olof rapporterar och åberopar ny version av tävlingsbestämmelserna (TB).
Av SSF-styrelsen den 19-20 april beslutad version av tävlingsbestämmelserna måste uppdateras vad gäller
- ändrat datum för det första Elitseriesammandraget i Skara
- konsekvensändringar (bl.a. ”kollisionstabellen”)
- redaktionella ändringar
- ändringar som kan komma att tas upp av RK/SSF-styrelsen vid sammanträden 2008-07-04—06.
Vidare diskuteras WO-avgifternas storlek, en fråga AK hade uppe vid förra sammanträdet, § 5 b).
Beslutas
- att Sven-Olof uppdaterar ny utgåva av TB
- att styrelsen informeras härom vid helgens sammanträden, i förekommande fall för beslut
- att frågan om ev. ändring av WO-avgifter får anstå till översynen av TB inför säsongen 2009/10.
8§

EUROPACUPEN 2008

Årets Europacup spelas den 24-25 oktober 2008 i Grekland.
Sveriges representant SK Rockaden, Stockholm, har i skrivelse (e-post) 2008-06-24 begärt besked om vilket bidrag
som kan påräknas utifrån presenterad, tänkt laguppställning.
Antecknas att i TB för 2007/08, punkt 19, har de ekonomiska villkoren för deltagande i Europacupen 2008 reglerats
sålunda:
Sveriges Schackförbund (SSF) bidrar till kostnaden för deltagandet för ett lag i Europacupen, nämligen
- dels anmälningsavgiften
- dels 8 000 kr för varje deltagande spelare (max. sex) som ingår bland de åtta främsta på klubbens senaste
spelarregistrering och som har rätt att delta i Europacupen.
Såvitt gäller säsongen 2008/09 (Europacupen 2009) har SSF-styrelsen beslutat att bidrag inte längre ska utgå för
Europacupen, vare sig för damer eller herrar.
Beslutas
- att SK Rockaden utifrån presenterad laguppställning och nu rådande förhållanden är berättigad till bidrag för fem
spelare, dvs. 40 tkr.
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9§

DAMALLSVENSKAN

Björn rapporterar att frågan får bordläggas för dagen.
Beslutas
- att intentionerna ligger fast om att genomföra en damallsvenska säsongen 2008/09
- att Björn till nästa AK-sammanträde får ta fram ett utkast till uppdaterade regler för en damallsvenska.
10 §

EKONOMI
a) Bokslut säsongen 2007/08
b) Budget/Utfall 2008 (säsongen 2008/09)

a) Bokslut säsongen 2007/08
Sven-Olof rapporterar att det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2007 blev följande enligt sammanställning
nedan och med jämförelsetidpunkter (innefattar hela säsongen 2007/08).

Intäkter
Kostnader
Saldo

Budget
2006
827 000
920 000
- 93 000

Utfall
2006-06-26
757 253
155 482
+ 601 771

Bokslut
2006
767 653
845 768
- 78 115

Budget
2007
857 000
795 000
+ 62 000

Utfall
2007-06-26
837 700
37 565
+ 800 135

Bokslut
2007
802 900
724 366
+ 78 534

Budget
2008
819 000
765 000
+ 54 000

Utfall
2008-06-16
806 600
+ 2 867
+ 809 467

Redovisning för verksamhetsberättelsen och mer i detalj på kontonivå finns i särskild Excel-fil som Sven-Olof sänt ut.
Översikt samt noter till bokslutet 2007 framgår av den tryckta Verksamhetsberättelsen. Se även protokollet vid förra
AK-sammanträdet, 10 § a).
b) Budget/Utfall 2008 (säsongen 2008/09)
Se tabellen ovan under a).
Budget = inga förändringar gentemot det som presenterats och fastställts vid föregående AK-möten.
Utfall 2008-06-16 innefattar avvikelser mellan interimsposter i bokslutet 2007 och verkligt utfall (vårsäsongen 2008).
Föreslås översyn av kontoplanen för AK så att Superettan redovisas för sig – ingår nu i ”vanliga” division I. Kontot för
division IV bör nu utgå.
11 §

ALLSVENSKA KOMMITTÉN
- Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning

Diskuteras hittillsvarande erfarenheter. Niklas tycker det fungerat bra hittills med arbetsfördelning osv.
Serieindelningen kräver en hel del jobb, särskilt under tiden april-juni.
Diskuteras följande preliminära arbetsfördelning under 2008
- Övergripande kommittéansvar = Ordföranden
- Serieindelning = hittills Niklas, föreslås Björn
- Elitseriesammandrag – Skara och Täby = Stellan
- Resebidrag = SSF-kansliet
- Ekonomi (budget, attester, uppföljning) = Ordföranden + Sven-Olof
- Tävlingsbestämmelser = Sven-Olof
- Sammanträden – Dagordningar och protokoll = Ordföranden + Sven-Olof
- Internet och livesändning = Thomas
- Internetmatch på försök? = Thomas och Björn
- Damallsvenskan = Björn
- Adjungerade gruppen = Bo Nyberg och Jonas Sandbom tillfrågas
Beslutas
- att tills vidare under 2008 tillämpa ovanstående arbetsfördelning.
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12 §

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2008-07-05--06
- Rapport m.m.

Niklas har skrivit rapport och delgett oss.
Kompletteras vid SSF-styrelsemötet med vårt förslag till uppdatering av TB 208/09.
13 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.
14 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms sedan SSF-styrelsen beslutat sitt höstsammanträde för eventuell samordning.
15 §

AVSLUTNING

En stund efter midnatt tackar kvällens ordförande Thomas alla ett för engagerat möte och med ett elegant pennslag
avslutar han detsamma.
----Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Thomas Franzén

BILAGA
Tävlingsbestämmelserna 2008/09 – Version 2008-07-03—06 AK + Styrelsen
KOPIA till
SSF:s styrelseledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet)
SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (Kent)
Utskick i övrigt enligt överenskommelser (gm kansliet)
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