Protokoll från TK-möte 2012-04-04
Närvarande:
Erik Degerstedt
Håkan Winfridsson
Stellan Brynell
Tapio Tikkanen
Niklas Sidmar
Tid:
Plats:

2012-04-04 19:00-21:00
Skype-möte

1. Mötets öppnande
Erik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningens godkännande
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Allsvenskan
a. Protest Team Sjuhärad-SS Manhem VIII
TK bekräftade det e-postbeslut som fattats efter protest i matchen Team Sjuhärad-SS
Manhem. Beslutet innebar att ett partiresultat ändrades och att resultatet i matchen
därmed ändrades från 6-2 till 5-3.
Beslut om personlig bestraffning kommer att fattas när den aktuelle spelaren fått
möjlighet att lämna sin version av händelseförloppet.
b. TB 2012/13
Tävlingsbestämmelser för säsongen 2012/13 diskuterades. I diskussionen behandlades
bland annat:
- 7.10-regeln om användning av spelare i flera lag. Begränsning införs så att
man inte kan delta i fler matcher än det finns ronder för något av de lagen
man spelat i.
- Nedflyttning från Superettan samt uppflyttning av div I. Kvalspel införs enligt
samma modell som under övergånssäsongen 2010/11.
- Huruvida Åland ska få fortsätta att delta i allsvenska serien. Åland får vara
med även säsongen 2012/13, men spelprogrammet bör läggas så att det
underlättar för de lag som ska spela bortamatch på Åland.
- Förändrade rutiner vid Elitseriesammandrag för domarna. Laguppställningen
lämnas även fortsättningsvis in 15 minuter för spelstart, dock införs en
särskild blankett så att domarna inte behöver fylla i matchlistan före spelstart.
- Speldatum för Elitserien. För att undvika krockar med övriga nordiska ligor
diskuterades om Elitseriens slutronder kan läggas efter övriga serier, och det
beslutades at prova detta och därmed byta plats på slutsammandraget och
den sista ronden i div I-III.

-

ELO-registrering kommer att införas successivt de kommande åren. Säsongen
2012/13 Eloregistreras även division I.
- Betänketiden kommer att förändras (till inkrementtid) för samtliga serier.
Start för div I säsongen 2013/14, därefter div II säsongen 14/15.
Niklas uppdaterar förslaget enligt diskussionen. Slutligt beslut tas av styrelsen under
mötet 5-6 maj.
c. Övriga ärenden allsvenskan 2011/12
TK bekräftade det e-postbeslut som har fattats angående WO-bestraffning för Schack
78. Beslutet innebar att wo-avgiften minskades från dubbel startavgift till enkel och att
laget flyttas ner till distriktsserien men har möjlighet att söka eventuell vakansplats i div
III.
4. Disciplinärende
a. SM 2011
Ytterligare en skrivelse har inkommit i ett av de disciplinärenden från SM 2011 som
behandlats. TK konstaterar att denna skrivelse inte föranleder några ytterligare
åtgärder.
5. Schack-SM 2012
a. Rapport om aktuella läget
Niklas föredrog det aktuella läget för Schack-SM 2012. Planeringen ligger i linje med vad
som är brukligt och antalet anmälningar ligger på en normal nivå i förhållande till vad
som är att vänta ett antal månader före spelstart.
b. Domarutbildning
En domarutbildning håller på att planeras inför SM. Tapio och Niklas upprättar inbjudan.
6. TK:s åsikt angående utseende av SM-arrangör
TK har tagit del av motionen angående att kongressen ska utse SM-arrangör framöver.
Det är TK:s åsikt att SM-arrangör även fortsättningsvis ska utses av styrelsen.
7. Övriga ärenden
Fide har infört nya regler om krav på IO (International Organizer) för samtliga tävlingar.
TK ser detta som en informationspunkt tills ytterligare information framkommit om hur
och när detta ska införas.
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