SSF:S REGELKOMMITTÉ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING

PROTOKOLL 2008:1
20080103
Stockholms Schackförbunds kansli

Närvarande:

Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck (via telefon)
********************************************************************************
§ 08001 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 08002 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 08003 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 08004 Vi gick igenom föregående protokoll 2007:4 från 20070902. Protokollet var redan
justerat.
§ 08005 Emilia rapporterade från det senaste CSmötet om att:
o alla klasser i landet ska få chans att spela SchackFyran senast 2012.
o CS ska lägga en proposition där man föreslår TfS som en medlemstidning.
o ekonomin är ansträngd.
§ 08006 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft.
§ 08007 Tapio hänvisade till den skriftliga rapport som han skickat till CS med kopia till RK.
Tapio överlämnade böcker om doping som vi beslöt att skicka över till kansliet.
§ 08008Tapio rapporterade från FIDEkongressen samt World Cup:
Tapio berättade att det alltid ska finnas en IA eller övervakande IA i en titelturnering.
Han berättade också om en diskussion som förts i Rules Committee om huruvida en
tävlingsledare får ingripa i ett parti. Man hade kommit fram till att tävlingsledaren inte får
ingripa. Han får vända sig till domaren som då kan välja att ingripa om han tycker det är
lämpligt. Tapio berättade även att det kan bli en 15minuters gräns för sen ankomst.
Tapio berättade om sina erfarenheter som domare i World Cup.
RK är mycket glad över att vi har Tapio med i FIDE:s regelkommitté.
§ 08009 Jonas berättade att han är klar med domarrapporten från SM, men att han inte skickat över
den till Martin.
§ 08010 Berndt berättade från domarseminariet i Lund den 2930 september. Cirka 10 personer
deltog.
§ 08011 Vi beslöt att nästa Förbundsdomarkurs ska hållas i Stockholm på Stockholms
Schacksalonger 45 oktober 2008. Berndt blir ansvarig.

§ 08012 Stephan Lindbergh har erbjudit sig att hjälpa till med uppdatering av SSFpärmen. Jonas
håller kontakten med Stephan. RK vill titta på resultatet innan det publiceras.
§ 08013 Nästa RKmöte hålls på Stockholms Schackförbunds kansli lördagen den 5 april klockan
20:00.
§ 08014 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick
klockan 19:0020:20.

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Emilia Horn

