
Svenska Luffarschackförbundets styrelsemöte 2008-11-22

Tid och Plats 
KFUM Stockholm

20:30-21:57

Närvarande
Emma Warner Peter Jonsson
Bengt Nyberg (ej röstberättigad) Stefan Karlsson
Marcus Eriksson

1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Peter Jonsson valdes till mötesordförande och Marcus Eriksson till mötessekreterare.

2 Val av justeringspersoner
Emma Warner och Stefan Karlsson valdes till protokolljusterare.

3 Val av firmatecknare
Till firmatecknare utsågs Stefan Karlsson och Peter Jonsson var för sig.

4 Ett tydligt och officiellt beslut om öppningsregler
Det har tidigare inte tagits något formellt beslut inom förbundet om att de tre nya RIF-sanktionerade 
renjureglerna (Soosõrv, Taraguchi, Yamaguchi) även ska få användas på SLSF-sanktionerade 
tävlingar och gälla på den svenska ratinglistan. Den informella överenskommelsen som tidigare 
tagits epostledes är inte gällande.

Det beslutades på detta möte att vi i fortsättningen ska godkänna dessa tre regler, vid sidan av den 
nuvarande s.k. ”RIF-regeln” för vidare tävlingar. Det beslutades även att de tävlingar som spelades 
under året med dessa regler ska räknas på den svenska ratinglistan.

Emma Warner reserverade sig mot beslutet och tyckte att vi bör ha en enda sanktionerad 
öppningsregel i svenska tävlingar för att minska förvirringen.

Då icke-elitspelare inte anses ha ett direkt behov av nya regler, och därmed inte bör tvingas spela 
med dessa, beslutades att rekommendera tävlingsarrangörer att alla spelare med mindre än 2000 
poäng på den svenska ratinglistan ska kunna välja att spela de gamla RIF-reglerna. Detta är särskilt 
viktigt när vi har nybörjare som kan bli förvirrade om det finns fyra olika öppningsregler. Detta är 
dock endast en rekommendation från styrelsen till tävlingsarangörerna.

Det kommenterades att vi tydligt behöver meddela på hemsidan att man inte kan tvingas spela med 
någon av de tre nya öppningsreglerna på en tävling om man inte är elitspelare.
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5 Mer strukturerat tävlingsprogram
Det talades om att hålla en extra gomokutävling under våren, förslagsvis med cupsystem och med 
swap2-regler som alternativ för spelare med hög rating. Detta för att balansera upp 
tävlingsprogrammet som typiskt bara har en enda dedicerad gomokutävling (SM i Ryskt 
Luffarschack) och denna infaller på hösten.

Svenska cupen 2009 bör läggas på våren och spelas med VM-reglerna. Detta för att det är VM-år 
och lämplig träning för elitspelarna som åker till VM.

6 Kommunikation inom styrelsen
Kommunikationen inom styrelsen har varit sporadisk och ostrukturerad. Det beslutades att vi håller 
regelbundna styrelsemöten, lämpligen vid Lag-SM och SM, vilka de flesta av styrelsemedlemmarna 
typiskt närvarar på. Vid övriga tider under året när man inte träffas naturligt kan telefonkonferens 
vara ett alternativ.

Vi siktar även på att bli bättre på att utlysa styrelsemötena i tid och bifoga en preliminär dagordning.

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten måste i fortsättningen komma upp på hemsidan så att 
våra medlemmar kommer åt dem. Detta arbete har påbörjats, men de flesta gamla protokoll har 
kommit bort hos olika sekreterare under åren och beräknas inte återfinnas.

7 Övrigt

Tävlingsregler
En översyn över vilka tävlingsregler som gäller på svenska tävlingar behöver läggas ut tydligt på 
hemsidan. De nuvarande tillgängliga tävlingsreglerna är från 1998 och vi kommer inte att kunna 
återfinna alla mötesprotokoll sedan dess för att förvissa oss om att hitta alla ändringar i 
tävlingsregler sedan dess. Istället beslutar vi bara hur tävlingsreglerna ska vara.

Blip
Vår samarbetsperson på spelsajten blip känner inte att hon har stöd från förbundet längre. För att 
förbättra samarbetet och kommunikationen mellan förbundet och blip valdes Emma Warner till 
kontaktperson gentemot blip. En av hennes uppgifter blir att meddela vårt tävlingsprogram även på 
blip.

Valberedningen
Bengt Asplund avgår som styrelsemedlem. En rokad där han och Bengt Nyberg byter plats 
föreslogs. Bengt Nyberg sitter för närvarande i valberedningen. Inget beslut om detta togs, eftersom 
val av styrelsemedlemmar är upp till årsmötet.
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Five-in-a-row/Renju
Det har nu gått ett år sedan Bengt Nyberg skannade in boken. Den är fortfarande inte tryckt. 
Styrelsen har tidigare gjort efterfrågningar för att hitta ett lämpligt tryckeri, men dessa 
undersökningar behöver göras om då mycket kan ha förändrats på ett år.

Peter Jonsson ska försöka få tag i andra gomoku-/renjuböcker (t.ex. Alexey Skuridins bok om 
förbudsdrag och Ando Meritees ännu ej skrivna böcker).

Peter ska även be japanerna om tillåtelse att få trycka Five-in-a-row/Renju. Tryckeriet kommer inte 
att gå med på att trycka en tidigare utgiven bok utan ett skriftligt godkännande.

Tävlingsprogram
Tävlingsprogrammen har den senaste tiden kommit lite sporadiskt och med dålig framförhållning. 
En anledning till detta är att utgivningen av vår förbundstidning varit skakig. Vi behöver ha bättre 
framförhållning med dessa, även om det bara rör sig om att lägga upp en notis på hemsidan.

Webbsidan
Marcus Eriksson önskade och fick tillåtelse att riva undan gammalt material från hemsidan och 
strukturera om allt efter eget tycke. Nuvarande struktur är rörig och svårbemästrad och många 
gamla artiklar ligger kvar trots att de inte varit aktuella på flera år. Marcus anser att det enda rimliga 
angreppssättet är att riva ut alla artiklar och lägga in dem från början.

Marcus ska prata även prata med Tommy Maltell (tekniskt ansvarig för webbplatsen) om 
möjligheten att köra en wiki istället för vårt nuvarande content-management-system.
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