Sveriges Schackförbund
Allsvenska kommittén
Sammanträde 2008:3
Finlandsfärjan 2008-09-13

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2008:3
Lördagen den 13 september 2008
Kl. 08:30-12:30
Finlandsfärjan

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

1§

INLEDNING

Thomas hälsar välkommen till detta icke landbaserade möte som blir en uppvärmning inför eftermiddagens landskamp
mot Finland i Mariehamn på Åland.

2§

DAGORDNING

Som övriga frågor anmäls:
a) Bemanningen av AK (se § 11)
b) Junior- och kadettallsvenskan
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag, inklusive övriga frågor.

3§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Thomas till justeringsman.

4§

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2008-07-03
a) Godkännande
b) Uppföljning av beslutspunkter

a) Godkännande
Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs.
b) Uppföljning av beslutspunkter
Särskild avstämning görs av beslutspunkterna i protokollet, inkl. lägesrapporter.
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5§

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

a) Övergripande lägesrapport
Ytterligare två lag har hoppat av från kommande allsvenska serie.
Såvitt avser Säffle SK och dess tillkännagivande av eller begäran om utträde ur Värmlands SF anser AK att det för
dagen inte finns anledning till någon AK:s åtgärd med avseende på förestående allsvenskt spel. Av allt att döma finns
en del formalia att iaktta beträffande ändring av distriktsgränser. Beroende på händelseutvecklingen och formalia kring
deltagande i allsvenskan får AK i förekommande fall ta upp de särskilda frågor som kan uppkomma.
b) Detaljspörsmål på serie- och gruppindelning (”lottning”)
Thomas sammanfattar de ändringar har gjorts under hand i vissa grupper.
Diskuteras uppkommande vakanser och principer för erbjudande av platser i senare skeden innan säsongstart men efter
den preliminära lottningen.
Diskuteras vidare ordningen med preliminär inlottning och definitiv lottning och tidsramarna för detta, inklusive
strävan att den definitiva ska vara klar vid kongresshelgen. Endast smärre ändringar bör göras därefter, t.ex. om lag
utgår vilket kan medföra behov av konsekvensändringar i berörd grupp eller grupper.
Till nästa säsong bör vi ha infört sådant IT-stöd för lottningen som beaktar även reseavstånd i jämförelse med tidigare
års lottningar.
Beslutas
- att vid vakanser som uppkommer ska strävan alltid vara att fylla grupper i division II och uppåt
- att i förekommande fall – i sent skede – får accepteras att lag flyttas till högre division utan att behöva erlägga
ytterligare anmälningsavgift (skillnaden mellan erlagd avgift och avgift som gäller för den högre divisionen)
- att vi till nästa säsong bör ha infört ett IT-stöd, utvecklat för snabb beräkning av t.ex. reseavstånd och även jämförelse
med reslängd vid tidigare års lottningar för enskilt lag/klubb.

c) Avstämning av spelprogram (kalendarium), sammandrag och speciallottningar
En del ändringar har skett till följd av Europacupen och Schack-OS.
Sammandragen
Skara – 5-7 december 2008 (Skara SS)
Thomas har träffat representanter för Skara SS. Lokal och hotell är klart. Pris = enkelrum 650 kr, tvåbäddsrum 850 kr.
Kringkostnader belöper sig till ca 10 tkr.
Täby – 13-15 mars 2009 (Stockholms SF)
Lokal och hotell är klart. Pris = enkelrum 600 kr, tvåbäddsrum 700 kr. Det kan bli otillräckligt antal tvåbäddsrum.
Kringkostnader – inklusive Superettan – beräknas till ca 18 tkr.
Beslutas
- att förhandlingar om pris och ev. ytterligare rumsbehov får fortsätta
- att segrande lag erhåller pokal (Elitserien och Superettan)
- att SSF-kansliet ombesörjer prisanskaffning.

d) Livesändning och övrig Internetrapportering
Internetmatch
Någon lämplig match finns för närvarande inte.
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Sammandragen
Livesändning vid höstens sammandrag är klart (14 utrustningar).
”AK-hemsida”
Diskuteras bl.a. en symbol/logo för en särskild AK-sida under schack.se. Förslaget uppfattas OK men ska ses som ett
komplement till SSF:s ordinarie logo.
e) Skrivelser m.m.
Elitseriepartier på nätet
Diskuteras nuvarande avtal med Håkan Winfridsson.
Såvitt gäller ELO-registrerade turneringar, som Elitserien, gäller att partier ska finnas tillgängliga via protokoll eller
vida länk på Internet.
Beslutas
- att vi förlänger nuvarande avtal med Håkan rörande ”Elitseriepartier på nätet”.

6§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2008/09
- Avstämning – Ev. RK-synpunkter?

Formell remiss har skett till RK i enlighet med deras önskemål. Inga synpunkter har inkommit.
Vi bevakar vilka ändringar i FIDE-regler som kan komma att ske vid deras kongress i november.
I övrigt intet att notera – vi bevakar kontinuerligt och noterar ändringsbehov inför uppdateringen våren 2009.

7§

EUROPACUPEN 2008

Thomas meddelar att förskott har utbetalts till SK Rockaden, Stockholm, för deras deltagande i höstens Europacup.

8§

DAMALLSVENSKAN 2008/09

Björn meddelar att ett antal lag har anmält intresse.
Diskuteras syftet med särskild damallsvenska och därmed inriktning på och utformning av särskilda tävlingsbestämmer
utöver ordinarie allsvenska tävlingsbestämmelser.
Beslutas
- att intentionerna ligger fast om att genomföra en damallsvenska säsongen 2008/09
- att Björn och Thomas till nästa AK-sammanträde får ta fram ett utkast till uppdaterade regler för en damallsvenska.

9§

EKONOMI
- Avstämning Budget 2008 (säsongen 2008/09)
- Budget 2009 – Inledande diskussion

a) Avstämning Budget 2008 (säsongen 2008/09)
Sven-Olof rapporterar att det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2008 per 2008-09-09 enligt sammanställning
nedan och med jämförelsetidpunkter.

Intäkter
Kostnader
Saldo

Budget
2006
827 000
920 000
- 93 000

Utfall
2006-09-25
755 753
245 584
+ 510 169

Bokslut
2006
767 653
845 768
- 78 115

Budget
2007
857 000
795 000
+ 62 000

Utfall
2007-08-31
841 700
106 093
+ 735 607

Bokslut
2007
802 900
724 366
+ 78 534

Budget
2008
819 000
765 000
+ 54 000

Utfall
2008-09-09
811 600
40 809
+ 770 791

Utfall 2008-09-09 innefattar avvikelser mellan interimsposter i bokslutet 2007 och verkligt utfall (vårsäsongen 2008).
Kontoplanen för AK ska ändras så att Superettan redovisas för sig – ingår nu i ”vanliga” division I. Kontot för division
IV bör nu utgå.
Se även protokollet vid förra AK-sammanträdet, 10 § a).
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b) Budget 2009 (säsongen 2009/10) – Inledande diskussion
Vi har för närvarande inte något nytt underlag som skulle föranleda behov av några mer radikala ändringar i fråga om
intäkter/kostnader för säsongen 2009/10 i jämförelse med 2008/09. I den mån kommande utvärdering föranleder
översyn av nuvarande allsvenska seriesystem och mer genomgripande förändringar måste i konsekvens därmed också
göras en total genomgång av de ekonomiska förutsättningarna. Detta bedöms dock kunna komma i fråga tidigast inför
säsongen 2010/11.

10 §

FRAMTIDSFRÅGOR
a) SSF:s Handlingsplan 2012 – Avstämning, var står AK?
b) Allsvenskan i framtiden – Behov av förändringar?

Diskuteras
- Varför en schackallsvenska?
- Särskilda allsvenskor och huvudman (kommitté) för damer, juniorer, kadetter?
- Superettans vara eller inte vara
- Uppbyggnaden av seriesystemet
- Regionala aspekter – Utökad region-/distriktsnivå och begränsad Allsvenska?
- Kvalificeringsspel (distrikt, region) och finalspel (riks)?
- Betänketider – Nuvarande eller förkorta, FIDE-anpassa?
- Digitala ur – Jfr betänketider, kostnadsaspekter
- Behov av enkät?
> Erfarenheter av de senaste säsongerna med nytt seriesystem
> Frågor om ekonomi, betänketider, digitala ur, klubbs andralag, omdisponering av spelare
> Utskick till i vart fall klubbar i Elitserien, Superettan och Division I?
- Behov av seminarium?
Beslutas
- att genomföra en enkät under hösten för svar senast under december 2008
- att enkäten tillställs respektive klubb (ej lag)
- att Niklas tar fram förslag till enkät med inriktning enligt ovan
- att enkäten bör skickas ut i samband med övrigt utskick inför säsongstarten
- att svar ska sändas in senast den 20 november
- att vi senare tar ställning till eventuellt allsvenskt seminarium.

11 §

ALLSVENSKA KOMMITTÉN
- Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning

Tills vidare samma bemanning som hittills och fördelning av arbetsuppgifter.
Damallsvenskan = Björn och Thomas
Ny ledamot? Frågan beroende även av om nya uppgifter tillförs AK. Frågan får vila för närvarande.

12 §

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2008-11-29--30
- Rapport m.m.

Inför kommande styrelsesammanträde tar Thomas fram rapport och övriga erforderliga handlingar. Traditionellt är
novembermötet också ett ”budgetmöte” med genomgång av samtliga kommittéers beräkningar för 2009 av intäkter och
kostnader ställda i relation till sina verksamhetsplaner för 2009.

13 §

ÖVRIGA FRÅGOR

a) Junior- och kadettallsvenskan
Fråga har aktualiserats om dessa tävlingar såsom ”allsvenskor” lämpligen bör ligga under AK.
Vi har undersökt en del historik rörande dagens placering (TK) och Sven-Olof har efter konsultationer med f.d.
kanslichefen Ingemar E och f.d. AK-ordföranden Göran T fått en samstämmig bild av att det bedömdes i första hand
som renodlade ungdomstävlingar – låg tidigare under ungdomskommittén – och att sambandet inte var så starkt med
den ordinarie allsvenskan att de borde ligga under AK.
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Ställningstagande
- AK ser inte någon direkt koppling till den ordinarie allsvenskan.
- AK gör för sin del inte anspråk på att tävlingarna ska tillföras AK.
- Om AK tillförs tävlingarna, erfordras resursförstärkning till kommittén.

14 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Diskuteras förestående frågor och behovet av fysiskt sammanträde. Ekonomifrågorna inför 2009 (budgeten) anser vi
kan tas e-postledes. Däremot bör finnas behov av möte när enkätsvaren flödat in och sammanställts.
Beslutas
- att nästa sammanträde hålls preliminärt i anslutning till Riltonturneringen i början av januari 2009 i Stockholm.

15 §

AVSLUTNING

Thomas tackar för ett innehållsrikt möte och konstaterar att vi ännu håller oss flytande och säkerligen kommer att ro
även kommande års seriespel i hamn.
----Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Thomas Franzén

BILAGA
xxx
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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