Protokoll – TK-möte 7 mars 2014 13.00-16.00
Advokatbyrån Sigeman & Co´s kontor, Anna Lindhs plats 4 i Malmö.
Närvarande: Håkan Jalling (ordf), Stellan Brynell, André Nilsson, Tapio Tikkanen (på telefon, punkt 7-8 och
11-13), Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar (adjungerad)

Frånvarande:
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades. Lennart Beijer har lämnat TK för att istället ta över som ordförande i SK och André
Nilsson är ny ledamot i TK.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkt 13.

§3.

Val av protokollförare
Niklas utsågs till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

Rapport från CS-möte
Håkan J redogjorde kortfattat för de CS-beslut som berörde TK.

§6.

SM 2014
a)
Lägesrapport
SM-inbjudan är klar och har börjat distribueras, samt publiceras i TfS nummer 1.
b)
Kringaktiviteter
Niklas har tagit fram ett utkast till schema för kringaktiviteter, baserat på förslag från
kommittéer, styrelsen m.fl.

§7.

SSF:s tävlingsbestämmelser
a)
SM-ändringar
Knatte-SM och Blixt-SM ska föras in i tävlingsbestämmelserna enligt de regler som gällde vid
SM 2013.
b)
Byte av huvudklubb
Reglerna för byte av huvudklubb diskuteras. Ett antal övergångsfrågor har varit uppe under
säsongen och ambitionen är att förenkla reglerna samt lösa de problem som har uppstått
exempelvis när man byter mellan klubbar med olika verksamhetsår.
Mötet konstaterar att det bör vara möjligt att byta klubb när som helt under året, så länge
man inte kan spela allsvenskan för flera klubbar under samma säsong. Däremot bör det vara
möjligt att byta klubb även inom allsvenskan trots att man är uppsatt på en
spelarregistrering, så länge man inte har spelat någon match.
Vad som gäller för Kadett- och Juniorallsvenskan bör SK bestämma. Niklas tar fram ett färdigt

c)

förslag som diskuteras vidare via e-post. Därefter får SK lämna synpunkter innan förslaget
lämnas vidare till CS för beslut.
Övriga ändringar
I en sanktionerad turnering ska det vara OK med sju spelare i en grupp, något som redan
tillämpas i exempelvis SM.
Direktiven för ratingberäkning ändras enligt tidigare beslut så att man vid beräkning av möte
med spelare utan LASK-tal men med Elotal använder sig av Elo+50 poäng.

§8.

Allsvenska tävlingsbestämmelserna
a) Spelarövergångar
Se 7b. Spelarövergångar regleras även fortsättningsvis i SSF:s ordinarie
tävlingsbestämmelser.
b) Laguppställning
Reglerna ändras så att laguppställning i Elitserien och Superettan görs efter Elo. Om Elo
saknas räknas LASK-talet. För att avgöra vilka spelare som kan spela i vilket lag gäller
fortfarande spelarregistreringen enligt LASK-ordning.
Ambitionen är att införa laguppställning efter Elotal i hela seriesystemet inom något år.
c) Regler för resebidrag
Reglerna för resebidrag diskuteras. Om möjligt bör reglerna skärpas så att resebidrag främst
gäller för spelare som bor på klubbens hemort, men det är svårt att hitta en fungerande
modell. Håkan J och Niklas tittar vidare på frågan.
d) Spelprogram 2014/15
Håkan W tar fram ett färdigt förslag till spelprogram snarast.
e) Övrigt
-Mobiltelefonregler anpassas efter den nya Fideformuleringen och ändras i division I-III så att
samma regler gäller i hela seriesystemet.
-Dispens för att spela med analoga klockor gäller inte längre i division II, men däremot i
division III där digitalklockor införs i år.
-Digitalklockornas program med dragräknare ska alltid användas.
-Det fastställs att det åligger hemmalaget att bjuda in både bortalaget och domaren till
matchen.

§9.

GP-serien
Håkan J rapporterar om läget när det gäller GP-serien. Västerås Open, Malmö Open,
Påskturneringen och Deltalift Open är klara och Håkan räknar med att ytterligare två tävlingar ska
bli det inom kort. Till Påskturneringen bör allt vara klart så att marknadsföringen kan påbörjas.

§10.

Svensk tävlingsstandard
Förslag till svensk tävlingsstandard diskuteras och antas efter några mindre justeringar.

§11.

Domarfrågor
a) OS i Tromsø
Sverige kommer troligen att skicka tre domare till OS och föreslår Jonas Sandbom, Tapio
Tikkanen och Jan-Peter Palmblad till arrangören.
b) Övrigt
-Håkan W och Tapio har några korrigeringar att göra på domarlistan innan den kan
offentliggöras.
-Rasmus Myklebust utses till förbundsdomare. André Nilsson deltar inte i beslutet.
-Utvärdering av domare kommer att göras med lagledarna efter avslutat seriespel.

§12.
a)

Övrigt
Övergång till Elo

Det finns sedan tidigare ett principbeslut om att vi på sikt ska gå över helt till Elorating. Det
konstateras att en tidsplan för detta bör fastställas, och frågan diskuteras igen på kommande
möten.
§13.

Nästa möte
Nästa möte hålls tisdag 22 april 14.00 på Skype.

§14.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

______________________________________________
Protokollförare: Niklas Sidmar
______________________________________________
Justeras: Håkan Jalling, ordförande

