Protokoll – TK-möte 16 januari 2014, Skype
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas
Sidmar (adjungerad)
Frånvarande: Lennart Beijer
1.Mötets öppnande
Håkan Jalling förklarade mötet öppnat.
2.Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.
3.Dagordning
Dagordningen godkändes.
4.Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Rapporter
*Håkan J har varit i kontakt med Burgsvik för att höra om de lottnings- och bidragsmässigt vill räknas
som Stockholmsklubb, men det vill de inte.
*Håkan J har börjat att inventera det livematerial som finns runt om i landet och räknar med att vara
klar till styrelsemötet i februari.
*Tapio håller på att gå igenom domarlistan och konstaterar att vi eventuellt behöver behålla titeln
distriktsdomare. Vi återkommer till frågan när Tapios genomgång är klar.
*Dokument om svensk tävlingsstandard är inte klar, men Niklas sammanställer detta till nästa möte.
*Dam-SM i snabbschack spelades på Trettondagen med 16 deltagare, och Pia Cramling som segrare.
6.E-postbeslut
Bollnäs/Söderhamn lämnade walkover i allsvenskans fjärde rond och menade att force majeure
förelåg, då orsaken var en trasig bil. TK ansåg inte att det var skäl nog för force majeure och
fastställde wo-resultatet 8-0.
7.SM 2014
a) SM-inbjudan är publicerad och det går nu bra att anmäla sig till årets tävling.
Vad gäller planerade kringaktiviteter avser IK att hålla en livesändningskurs och Tapio planerar en
Elodomarkurs liksom förra året. Niklas samlar in ytterligare förslag och sammanställer dessa inför
styrelsemötet.

b) Värmlands Schackförbund har sökt SM 2015 till Sunne. TK bedömer att de hotellpriser som angivits
i ansökan är för höga samt att man måste tala om hur transporterna mellan spellokalen och SMhotellet ska lösas. Håkan J meddelar VSF detta.
c) RK har sedan tidigare beslutat att rekommendera styrelsen att redan nu tilldela Stockholm SM
2017. Beslut fattas på styrelsemötet i februari.
8.GP-serie
Håkan Jalling berättade om hur arbetet med GP-serien fortskrider. Västerås Open, Deltalift Open,
Malmö Open och Påskturneringen är klara och det finns fortfarande möjlighet för ytterligare
arrangörer att anmäla intresse.
Möte med ovanstående arrangörer planeras till Elitseriesammandraget i Malmö, därefter kommer en
generell inbjudan att färdigställas för marknadsföring under våren och sommaren.
Ekonomiskt stöd kommer att sökas hos Schackakademien.
9. Övriga frågor
a) Nybildade Akademiska Schacksällskapet Umeå vill huvudregistrera spelare som varit medlemmar i
SK Rockaden Umeå under höstsäsongen, då deras medlemskap där har upphört. Då den nya klubben
inte har några lag i allsvenskan medger TK att övergången genomförs under förutsättning att den
gamla klubben inte har några invändningar.
b) Håkan J föreslår att vi på schack.se specificerar att man ska LASK-ratingföra även partier mot
Elorankade spelare, och att man i dessa fall ska använda deras Elo + 50 poäng.
c) Håkan informerar om att styrelsen sammanträder 8-9 februari.
10.Nästa möte
Nästa möte hålls fredag 7 mars i Malmö. Håkan återkommer med exakt tid.
11.Mötets avslutande
Håkan Jalling förklarade mötet avslutat.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Håkan Jalling, ordförande

