Protokoll – TK‐möte 9 april 2013, Skype
Närvarande: Anil Surender (ordförande), Lennart Beijer, Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan
Winfridsson, Niklas Sidmar (adjungerad)
§1.

Mötet öppnades

§2.

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

§3.

Niklas valdes till protokollförare

§4.

Föregående protokoll lades till handlingarna

§5.

SM 2013
Niklas rapporterar att allt flyter på bra när det gäller SM. Anil informerade också om att SSF tar alla
merkostnader för deltagare i SM‐gruppen om det krävs extra övernattningar och/eller ändrad
hemresa med anledning av särspelet. Tapio kommer att hålla domarkurs i Örebro den 29 juni .

§6.

SM‐veckan
På senaste CS‐mötet diskuterades SM‐veckan och möjligheten att höja värdet på arrangemanget,
exempelvis genom fler kringarrangemang. Lennart fick då i uppdrag att bereda frågan för TK, och
han såg gärna att man ytterligare lyfter fram SM‐gruppens spel och resultat, exempelvis genom
demobräden eller projektorer.
Lennart kommer att arbeta vidare med frågan och ta fram förslag på övriga aktiviteter som kan
vara aktuella att anordna, samt samordna de aktiviteter som redan är på gång.

§7.

Nya schackregler
Håkan rapporterade att Ola Winfridsson håller på att översätta Fides nya regler till svenska. Vi har
ännu inte fått slutversionen för ett fåtal paragrafer som var uppe för beslut på Fides senaste
styrelsemöte. TK diskuterade även om man skulle skicka ut en skriftlig version av reglerna till
samtliga allsvenska lagledare inför varje säsong. Det beslutades att göra ett utskick inför
kommande säsong eftersom vi har en ny version av reglerna, och att vi tar ställning till framtida
säsonger vid senare tillfälle.

§8.

Domaröversyn
Tapio och Håkan har påbörjat översynen och bland annat diskuterat kraven för att bli
förbundsdomare, uppdatering av domarlistan, utbildning av Elodomare och vad som krävs för att
räknas som aktiv domare. Dokumentationen av arbetet bör vara klar under sommaren.

§9.

SSF‐pärmen
Kommittén bedömer inte att det finns anledning att ha kvar SSF‐pärmen. Däremot finns det en del
material från pärmen som med fördel kan publiceras på hemsidan. Niklas går igenom materialet
och tar vara på lämpliga delar.

§10.

Allsvenska tävlingsbestämmelser 2013‐14
De allsvenska tävlingsbestämmelserna diskuterades. Synpunkter och frågor från den gångna

säsongen togs upp och nedanstående frågor behandlades. Niklas får i uppdrag att uppdatera
tävlingsbestämmelserna i enlighet med diskussionerna, och därefter får TK möjlighet att diskutera
dem ytterligare via e‐post innan det förslag som ska skickas till styrelsen fastställs.
*En bilaga med information om hur de vanligaste digitala klockorna ställs in läggs till, bland annat
ska det framgå att dragräknare ska användas. Tapio tar fram ett förslag till informationstext.
*De spelare som tar full poäng under säsongen belönas med en Playchesslicens.
*Kvalspelet till Superettan utvärderades och det konstaterades att reaktionerna har varit
övervägande positiva.
Synpunkter har bland annat inkommit på seedningsförfarandet. TK anser inte att detta behöver
ändras, däremot kan den fördel som de högst seedade lagen har mildras så att tillämpliga delar av
paragraf 11.3 används som särskiljning före resultatet i grundserien.
Möjligheten att likställa kvalmatchen med en slutspelsrond för att undvika toppning av andralag
diskuterades. TK anser att nackdelarna med en sådan åtgärd skulle överväga, men att sista rondens
spelarregistrering ska gälla även för kvalmatchen.
I år Elorankades inte kvalet, men det kommer att ske nästa säsong. Normalt kommer kvalspelet att
spelas en vecka efter den sista ronden i allsvenskan, och datum ska framgå av
tävlingsbestämmelserna. Likaså bör det framgå att SSF utser domare till kvalmatcherna.
*I Tävlingsjuryns beslut gällande det fall då SK Team Viking använt sig av en otillåten spelare,
nämns både den allvarliga påföljd som nu gäller och en eventuell anpassning till EU‐regler som
frågor som bör följas upp. TK diskuterade vilka sanktioner som borde gälla då otillåtna spelare
används och konstaterar att ett mildare straff, så att otillåten spelare likställs med felplacerad
spelare, knappast skulle medföra att reglerna missbrukas.
Dessutom bör det fastställas i tävlingsbestämmelserna att laguppställningsfrågor tas upp utan
formell protest om de upptäcks senast fem dagar efter match, samt att dessa i normala fall
hanteras av kansliet.
När det gäller frågan om EU‐anpassning av reglerna anser inte TK att några åtgärder behöver vidtas
för närvarande.
*Att nuvarande praxis när det gäller alliansers bildande och upplösande ska fortsätta att gälla, men
att denna bör förtydligas i tävlingsbestämmelserna. Bland annat innebär det att de inblandade
lagen själva avgör hur platser i seriesystemet ska fördelas vid en upplösning av alliansen, så länge
de är överens.
Däremot anser TK att allianser inte längre ska tillåtas i Elitserien (och inte heller att en allsvensk
allians som vinner Superettan ska få prispengar som kompensation).
*Frågor om laguppställningar, främst vad gäller möjligheten att toppa lag med högre
ordningsnummer uppkommer då och då, och några skrivelser med anledning av dessa regler har
inkommit under säsongen. Det är dock ovanligt att nuvarande regler missbrukas och TK anser inte
att det är aktuellt med någon ändring i dagsläget.
*Tidigare har några klubbar lyft frågan om möjligheten att själva ordna sammandragslogi och
istället få ett logibidrag. Frågan har aktualiserats av att det under årets sammandrag varit mycket
svårt att få in namnlistor och logiönskemål från klubbarna och Niklas föreslår att man ändrar
rutinerna till kommande säsong. TK anser att man kan överlåta bokning och hotellval till klubbarna,
men att det alltid bör finnas ett hotellerbjudande som presenteras i samband med inbjudan till
sammandraget.
*En fråga har inkommit om man inte bör få möjlighet att byta lagledare under match, exempelvis
då ordinarie lagledare är inblandad i tidsnöd. TK ser ingen anledning till att tillåta detta, utan menar
att den som oroar sig för en sådan situation har möjlighet att utse en icke spelande lagledare.

*Dispens för klubbar som inte har digitalklockor ska sökas via kansliet senast 1 oktober och beviljas
för alla hemmamatcher under säsongen. Det bör framgå av tävlingsbestämmelserna att tilläggstid
kommer att införas i division III säsongen 2014/15.
*Då endast ett fåtal klubbar fortfarande rapporterar resultat via telefon anser TK att det är dags att
kräva rapportering via resultatsystemet eller e‐post.
§11.

SSF:s tävlingsbestämmelser
SSF:s tävlingsbestämmelser diskuterades. Synpunkter och frågor från den gångna säsongen togs
upp och nedanstående frågor behandlades. Anil får i uppdrag att uppdatera
tävlingsbestämmelserna i enlighet med diskussionerna, och därefter får TK möjlighet att diskutera
dem ytterligare via e‐post innan det förslag som ska skickas till styrelsen fastställs.
*TK anser att CS‐platsen i Mästar‐Elit och Junior‐SM bör tas bort och ersättas av ratingplatser.
*Vi bör avvakta till efter årets SM med att ta med Dam‐SM och Knatte‐SM i
tävlingsbestämmelserna.
*De specifika kraven vad gäller Weekendturneringen bör tas bort för att ge arrangören större
flexibilitet.
*Ratinggränserna för automatisk dispens skrivs in i tävlingsbestämmelserna. Dispensgränsen till
klass III diskuterades och TK konstaterade att den nuvarande gränsen på 1400 bör fortsätta att gälla.
*De detaljerade riktlinjerna för särspelet bör tas bort ur tävlingsbestämmelserna (men vara
bestämda i god tid före varje SM‐tävling).

§12.

Bekräftelse av e‐post‐beslut – allsvenska protestärenden
a. Södra SASS – Luleå
Protest från SS Luleå angående domaringripande i samband med tidsnöd.
Det beslutas att avslå protesten och fastställa resultat i matchen, men att återbetala
protestavgiften.
b. Västerås – Team Viking
Protest från SK Rockaden och Västerås SK angående Team Vikings laguppställning.
Det beslutas att bifalla protesten och ändra resultatet i matchen till 5½‐2½.

§13.

Inköp av licenser för Swiss Manager
Tapio föreslagit att vi köper in och ger bort eller subventionerar ett antal Swiss‐Manager‐licenser,
dels för att uppmuntra Eloregistrering av tävlingar, dels för att underlätta rapporteringen till Fide.
Tapio tar fram förslag på klubbar som kan vara i behov av en licens.

§14.

TK:s ansvarsområden
TK:s ansvarsområden och möjligheten att exempelvis dela upp TK i flera kommittéer diskuterades
kort. Det som i så fall ligger närmast till hands vore att bryta ut regelfrågor och protestärenden till
en egen kommitté. Ytterligare synpunkter kan lämnas via e‐post till Anil.

§15.

Förbundsdomare
Det beslutas att utse Jan‐Peter Palmblad och Daniel Johansson till förbundsdomare.

§16.

Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt tisdag 9 juli (på kvällen) i Örebro.

§17.

Mötets avslutande

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Anil Surender, ordförande

