Protokoll
KoSK-möte 26 september 2018 13.00-14.00
Skype
Närvarande: Anders Kvarby (ordförande), Ted Gemzell, Håkan Jalling, Erik Malmstig, Ingemar Falk
(adjungerad), Niklas Sidmar (adjungerad)

§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes och Niklas valdes till protokollförare.

§3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4.

Budgetarbete 2019
Anders och Niklas fick i uppdrag att i samråd med Ted ta fram ett budgetförslag inför
nästa kommittémöte.

§5.

Försäljning (annonser, sponsring och samarbeten).
a)
Försäljningsläget
Ingemar rapporterade att allt är klart kring OS-sponsringen.
Ingemar och Ted har haft möte med YouPlay angående samarbete kring visning av
filmklipp. Intäkterna kommer att vara blygsamma inledningsvis, och framför allt är
avsikten att få ett verktyg för att sprida information. Vi avser att
teckna avtal med YouPlay inom kort.
Ingemar samarbetar även med Axel Smith när det gäller annonser till TfS och Erik har
haft kontakt med det digitala säljbolaget Leeads angående online-annonsering.
b)
Hemsidan
Jimmy Mårdell har sett över nuvarande schack.se och gjort tekniska uppdateringar,
Vi har påbörjat testning av den nya installationen.
Erik har tagit in offert på arbete med utveckling av ny struktur och layout för
hemsidan och kommittén beslutade att gå vidare enligt hans förslag. Arbetet inleds
med två workshoppar under oktober/november.
c)
Försäljning – mål, organisation och säljstrategi
Frågan bordlades till nästa möte.
d)
Redaktör och strategi för digitala kanaler
Ingemar har tagit fram ett förslag till upplägg av skötseln av våra digitala kanaler. Ted

e)

f)
g)
h)

i)

och Anders fick i uppdrag att fortsätta att diskutera detta med Ingemar, samt att
påbörja arbetet med att ta fram en strategi för digitala kanaler.
Kompetens IT-frågor
Kent Vänman håller på att se över vilka behov vi har av teknisk kompetens inom
KoSK:s ansvarsområde.
Medlemssystemet, fortsatt utveckling
Frågan bordlades till nästa möte.
Strategi och tänkt fortsättning för den nya grafiska profilen
Frågan bordlades till nästa möte.
Tidskrift för Schack
Till att börja med kommer vi att lägga ut TfS i pdf-format direkt när den kommer ut,
för att på sikt undersöka möjligheter att utveckla den digitala versionen av tidskriften
ytterligare
Översyn av stadgar
Frågan bordlades till nästa möte.

§6.

Nästa möte
Tid för nästa möte bestäms efter att datum för workshoppar om hemsidan har fastställts.

§7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

§8.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Anders Kvarby, ordförande

