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PROTOKOLL
Regelkommittémöte via Teams
Tid

Onsdagen 1 december 2021

Ledamöter

Närvarande
Ola Welander (OW), ordförande
Lars Hörnell (LH), vice ordförande
Klas Bengtsson (KB)
Göran Hermes (GH)
Krister Johansson (KJ)
Birgitta Ljung (BL),
Christina Rodman (ChR)
Thomas Waldenstedt (TW)
Magnus Grankvist (MG) adj. SGF
Claes Grönberg (CG) adj. SGF handl och sekr
Meddelat förhinder
Anders Jonsson (AJ)
Kerstin Rydström (KR)
_________________________________

§ 1.

Mötet öppnas
OW förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Förslaget till dagordning fastställdes i sina huvuddrag och CG utsågs till
sekreterare.

§ 2.

Nya amatörregler 2023
Alla ledamöter hade läst igenom det nya regelverket och OW öppnade upp
för frågor till MG och BL.
SGF har haft en arbetsgrupp under ledning av MG, som diskuterat hur vi i
Sverige ska anpassa oss till de nya amatörreglerna och hur vi ska kunna
vägleda spelare och ledare på bästa sätt.
Det mesta i de nya amatörreglerna gäller alla länder, men det finns några
valfria delar och därför har arbetsgruppen uppdragit åt RK att idag ta beslut
rörande följande:
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Gräns för prispengar
Enligt de nya amatörreglerna får en amatör, dock enbart vid
scratchtävlingar, ta emot £700 eller $1 000 i prispengar,
SGF ska enligt regelverket besluta;
• Vilken av de två valutorna (£ eller $) som SGF ska använda för att
bestämma det svenska beloppet och,
• Hur mycket det svenska beloppet ska vara (får inte överstiga
motsvarande £700 eller $1 000).
Beslöts följande:
• Att US dollar används för att fastslå beloppet och att 8 000 kr ska vara
maxbeloppet för amatörer att få ta emot i prispengar 2022.
• Att beloppet ses över årligen och vid behov justeras, om
valutaförändringar kan göra att $ 1 000 är betydligt lägre eller högre än
8 000 kr
Reamatöriseringstid
SGF ska enligt de nya amatörreglerna besluta vilken den kortaste
reamatöriseringstiden ska vara. De nya amatörreglerna rekommenderar att
reamatöriseringstiden är minst 6 månader från det att spelaren senast bröt
mot amatörreglerna. Nuvarande kortaste reamatöriseringstid är 12
månader.
Beslöts följande:
• Att SGF från och med 1 jan 2022 använder sex månader från det att
spelaren senast bröt mot amatörreglerna som reamatöriseringstid i
normalfallet.
• Att inga bestämda gränser i detalj för antal verksamma år eller
inspelade prispengar, ska reglera hur lång extraperiod alternativt ej
tillåtas reamatöriseras, en som spelare eller tränare kan få, om hon/han
varit professionell under lång tid. Dessa fall ska behandlas individuellt.
§ 3.

TARS i St Andrews den 8-11 februari 2022
RK gjorde en genomgång av vilka FD som genomgått TARS och vilka som
ännu inte gjort det.
Beslöts att utse Anders Rudgård och Peter Björklund till svenska delegater
2022.
Uppdrogs åt CG att tillfråga dessa två, dock med reservationen att R&A nu,
sedan den senaste Covid-mutationen, är lite osäkra igen. Vi börjar med att
de bokar in TARS i sina egna kalendrar. Vi väntar dock med att boka flyg
och hotell.

§ 4.

Eventuellt nya FD från SGF:s Högre Domarfortbildning
Beslöts att vi bjuder in ca 15 av deltagarna att göra FD-testet 2022.
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Med hänsyn till bla deras testresultat, men även annat, kanske RK utser ca
tio till nya Förbundsdomare 2022.
”Påfyllningen” är då något större än antalet som slutar, men det kommer att
sluta ytterligare ett antal de kommande åren. När vi genomfört denna
domarutbildning med bra deltagare, bör vi passa på.
Vad kan ligga till grund för vilka vi väljer?
• Distrikt som kan behöva FD
• Fler kvinnor som FD
• Ålder
RK gick sedan igenom listan namn för namn. Med detta som underlag
uppdrogs åt OW och CG att bjuda in aktuella och att det sker innan
helgerna, eftersom FD-testet är redan den 7-13 februari.
§ 6.

Avslutning och nästa sammanträde
Fastställdes att nästa sammanträde ska äga rum den 13 januari 2022,
12.00 – ca 17.00 i Stockholm.
OW avslutade mötet.
________________________
Stockholm den 1 december 2021

