Protokoll – TK-möte 20 juli 2016 10.00
Uppsala Konsert & Kongress
Närvarande: Håkan Jalling (ordf), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Niklas Sidmar (adjungerad)
Frånvarande: Håkan Winfridsson
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes efter några mindre korrigeringar.

§3.

Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Protokoll från TK-möte 2016-03-17 lades till handlingarna.

§5.

E-postbeslut
a)
Dispensansökan SM
Jedrzej Szumniak har ansökt om dispens till Klass I. TK har beslutat att avslå dispensansökan..

§6.

Disciplinärenden
a)
Ny disciplin- och regelnämnd
Vid kongressen beslutades att inrätta en ny disciplin- och regelnämnd, som ska ta hand om
disciplinärenden och överklagande av kommittébeslut.
b)
Gamla disciplinärenden
Två disciplinärenden från den gångna säsongen har förblivit obehandlade på grund av att vi inte har
haft någon disciplinnämnd. Håkan tar upp dessa med den nya disciplin- och regelnämnden för att
bestämma hur dessa ska hanteras.

§6.

Allsvenskan
a)
Lottningsprotest Schack 78
Håkan kontaktar Schack 78 och meddelar att vi som vanligt kommer att speciallotta serien för att
underlätta för de lag som ska göra långa resor.
b)
Övrigt
Håkan Winfridsson håller på att ta fram ett förslag till domaruttagning för Elitserien och
Superettan.

§7.

Hantering av spelare utan Elo
a)
Generellt
En möjlighet för turneringsarrangörer att själva ange ett ratingtal för de spelare som saknar Elo bör
finnas när turneringar lottas i medlemssystemet.
b)
GP-serien

c)

TK beslutar att göra mindre ändringar i reglerna för orankade spelare, för att anpassa till vad som är
praktiskt genomförbart i medlemssystemet.
Schack-SM
Spelare som saknar både Elo och klasstillhörighet kan ansöka om att få spela i en annan klass än
Klass IV i SM.

§8.

SSF:s tävlingsbestämmelser
Niklas arbetar vidare med nästa säsongs tävlingsbestämmelser, för publicering senast 31 augusti.

§9.

GP-serien
a) Regler
Med besluten om hantering av orankade spelare ovan är reglerna inför säsongen är klara och
kommer att publiceras inom kort.
b) Övrigt
Det mesta är klart inför de nya deltävlingarna.
Håkan har varit i kontakt med Malmö Open angående de avvikande regler som gäller där. Främst är
det antalet ronder och möjlighet att Eloregistrera snabbschacket som vi skulle vilja ändra.
Vi siktar på att ha ett möte med alla GP-arrangören i samband med Västerås Open.

§10.

Domarfrågor
a)
Svensk tävlingsstandard
Tapio tar fram ett förslag på de ändringar som behöver göras.
b)
Rating officer
Håkan Winfridsson kommer att fungera som back-up till Tapio som rating officer.
c)
Övrigt
Det finns fortsatt intresse för domarkurser och Tapio tar fram förslag till lämpliga kursorter och
tillfällen. Det finns också behov av en tävlingsledarkurs.

§11.

Schack-SM
a) 2016
Årets arrangemang behandlas kortfattat. Närmare utvärdering kommer att göras efter
tävlingarna.
b) 2017
Niklas kontaktar Stockholm angående ett möte i början av hösten.
c) 2018 och framåt
Vi bör redan nu börja titta på hur organisationen ska se ut när SSF tar över huvudansvaret för
arrangemanget.

§12.

Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt i samband med Västerås Open.

§13.

Mötets avslutande
Mötet avslutades

_______________________________________
Sekreterare: Niklas Sidmar

_______________________________________
Justeras: Håkan Jalling (ordförande)

