SSF:S REGELKOMMITTÉ
SLOTTSGATAN 155
602 20 NORRKÖPING

PROTOKOLL 2008:2
20080405
Stockholms Schackförbunds kansli

Närvarande:

Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck (via telefon)
********************************************************************************
§ 08015 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 08016 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 08017 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 08018 Vi gick igenom föregående protokoll 2008:1 från 20080103. Protokollet justerades efter
med smärre ändringar.
§ 08019 Emilia rapporterade från det senaste CSmötet om att:
Emilia rapporterade att bokslutet för 2007 landade på i storleksordningen 2500000.
Detta beror på att överskottet från svenska spel redovisas på nästa säsong istället för
på det år pengarna betalas ut. Resultatet är egentligen ett nollresultat då överskottet
från Svenska Spel var just 2500000. Med hänsyn taget till detta är resultatet cirka
200000 bättre än förväntat.
o Budgeten för 2008 är 239000 och det inkluderar satsningen på SchackFyran.
o CS har beslutat att öppna ett konto dit friviliga kan skänka pengar till unga talanger.
§ 08020 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft.
§ 08021 Tapio kommer att göra en mindre ändring i den skriftliga rapport som han ska skicka till
CS med kopia till RK. Ändringen härrör till att FIDE har meddelat att Eva Jiretorns först
WIMinteckning var ogiltig.
Tapio kommer att lägga ut ett dokument för normer och titelansökningar på RK:s hemsida.
Tapio har fått in underlag så att han kan skicka in en FAtitelansökan åt Jan Wikander.
§ 08022Vi beslöt att utse Ulf Norevall till domare i SMgruppen båda veckorna.
Tapio Tikkanen (vecka 1) och Stephan Lindbergh (vecka 2) till domare i
Mästarelit/JSM/VeteranSM.
§ 08023 Vi beslöt att nominera Tapio Tikkanen, Ulf Norevall, Berndt Söderborg/Jonas Sandbom
och Anil Surender till OSdomare. Vi ska be Ari skicka in denna nominering till ECU.
§ 08024 Vi beslöt att Jonas Sandbom och Tapio Tikkanen ska prenumerera på Dansk Skak domer
forenings medlemsblad. Emilia pratar med Kent så han betalar in prenumerationsavgiften
för Jonas och Tapios medlemskap.
§ 08025 Nästa RKmöte hålls i Växjö tisdagen den 1 juli klockan 10:00.

§ 08026 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick
klockan 20:1021:15

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Emilia Horn

