Protokoll från TK-möte
Datum:
Tid:
Plats:

2012-07-08
09:00-12:00
Scandic Hotel Lugnet, Falun

Närvarande:

Anil Surender, ordf. (på telefon)
Lennart Beijer
Stellan Brynell
Tapio Tikkanen
Håkan Winfridsson

Adjungerad:

Erik Degerstedt

1. Mötets öppnande
Erik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Erik deltar i mötet i överlämningssyfte.
2. Val av protokollförare
Erik valdes att föra dagens protokoll
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Schack-SM 2012
Efter en dags spel kan konstateras att arrangemanget i stora drag fungerar bra. Dock kunde det varit
något fler domare på golvet, samt att vissa lottningsförberedelser kunde ha gjorts i förväg. Positivt med
stort utrymme för livesändning/café etc.
Tapio tog upp frågan kring ett eventuellt särspel efter sista ronden. Under veckan kommer Tapio
kontrollera med arrangören om det finns domare att tillgå vid eventuellt särspel, speciellt vid ett
eventuellt Harmageddon-parti, utifall ett sådant skulle medföra risk för jäv.
5. Schack-SM 2013 förberedelser
5a Slutdatum för andra klasser än elitklasserna (Klass I, II, III, IV, Juniorkval)
Slutdatum för juniorkvalet blir samma som sista anmälningsdatum. Efter detta datum bestäms om
juniorkvalet spelas eller ej.
5b Vilka får dela i spel kring SM-titlar etc.
Generell diskussion utgående från verkligt fall med anledning av vilka som får delta om spel kring SMtitlar etc. Det är TKs uppfattning att svenska medborgare ska få spela om SM-titlar även om de är
registrerad på annan ELO-lista.
6. Allsvenskan 2012/13
6a Kvarvarande ärenden från 2011/12 års säsong
Gällande protesten från SS Manhem angående match mot Team Sjuhärad i division III där resultatet
tidigare har ändrats, konstateras att även personlig bestraffning har utdelats. Den aktuelle spelaren är
avstängd från 1 oktober till 31 december då tiden för överklagan passerats (utan att överklagan
inkommit). Håkan meddelar styrelsen om beslutet.

6b Arbetet inför kommande säsong
Inmatningen av partiprotokoll kommer även denna säsong att skötas av Håkan Winfridsson.
Uppstartssammandragen i Malmö och Göteborg håller på planeras.
Slutsammandraget hålls i Västerås som tidigare bestämt.
6c 100 poängsreglen, regler för flyttning mellan lagen. Ändring?
Diskuterades 100 poängsregeln mot bakgrund av de diskussioner som varit på kongressen. 100 poängsregeln mellan spelare i laget finns det ingen anledning att ändra på. Däremot bör reglerna för
förflyttning mellan lagen förtydligas. Ett förslag finns att skriva in i reglerna:
Spelare 1-6 på rankinglistan får spela i Lag 1
Spelare 7-14 på rankinglistan får spela i Lag 1 och 2
Spelare 15-22 på rankinglistan får spela i Lag 1,2 och 3
Osv.
Stellan får i uppgift att kontrollera föreslaget förtydligande med berörda personer.
6d Ansökan från Limhamns SK om extra resebidrag
Beslutades att bevilja Limhamns SK bidrag enligt ansökan. Utbetalas som frinatt i Västerås.
7. Incident under Snabbschack-SM för veteraner
Beslutades att Erik tar kontakt med Niklas för att gå ut med skrivelse till berörd person.
8. Domarfrågor/utbildningar
8a Konfimering av beslut om utnämning av förbundsdomare. Lars Dock
Konfirmerades att Lars Dock har blivit utsedd till förbundsdomare.
8b Domare för Svenska Cupen
Tapio kontaktar Peter Halvarsson för domaruppdraget som domare för Svenska Cupen.
8c Registreringsavgifter FIDE
Tapio och Anil går igenom registreringsavgifterna samt principer för vilka domare som SSF ska betala
för.
9. Övriga frågor
Diskuterades kort kring förändringar i SM-upplägget (Öppet Mästar-Elit etc.), men för närvarande ser
kommittén ingen anledning till förändring.
10. Nästa möte
Nästa möte hålls i mitten av september. Anil kallar.
11. Mötets avslutande

Erik förklarade mötet för avslutat.

