Protokoll
KoSK-möte 20 april 2020 20.00-21.15
Skype
Närvarande: Anders Kvarby (ordförande), Håkan Jalling, Claes Jönsson, Erik Malmstig, Ingemar
Falk (adjungerad), Fredrik Lindgren (adjungerad), Niklas Sidmar (adjungerad)
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades och Niklas utsågs till protokollförare.

§2.

Föregående protokoll/bordlagda frågor
a)
Försäljning - mål, organisation och säljstrategi
b)

c)

d)

e)
f)

Frågan bordlades.
Strategi för digitala kanaler
Polina Otto jobbar med sociala media och kommer att testa en del nya saker,
därefter blir det aktuellt att ta fram en strategi för detta arbete. När det gäller
Facebook har en uppdelning gjorts där Polina ansvarar för SSF:s officiella sida, och
Ingemar för Svenskt schack.
Strategi och tänkt fortsättning för den grafiska profilen
Frågan bordlades.
Direktmedlemskap i SSF
Vi behöver hitta sätt att enklare bli medlem exempelvis genom direktmedlemskap i
förbundet, men det innebär också att en del frågor vad gäller stadgar, konkurrens
med klubbar etc behöver undersökas. Kansliet utreder frågan.
Översyn av stadgar
Frågan bordlades.
Nyhetsbrev
Frågan bordlades.

§3.

Ekonomi
Vi ligger väl i fas med budget. När det gäller schack.se har bevakning av ordinarie
verksamhet minskat, men ersatts av nya satsningar på digital bevakning och tävlingar.

§4.

Nya schack.se
Reaktionerna på den nya hemsidan har varit övervägande positiva, men det har också varit
en del kritiska synpunkter som bland annat kan bero på den medvetna satsningen på
att nå nya målgrupper.
Vi planerar för en chat med Erik och Jimmy där man får möjlighet att ställa frågor om nya
Sajten, samt att göra en ny undersökning på SurveyMonkey.

§5.

Swedish Chess Team Battle och andra tävlingar på nätet
Ingemar har dragit igång detta på Lichess plattform med spel i fyra divisioner.

Fuskärenden tar mycket energi, men det verkar som om de åtgärder som har vidtagits för
att motverka detta har fått bra effekt. Spelet pågår till 31 maj, därefter kommer en
utvärdering att ske.
§6.

Företagssamarbeten
Fredrik informerade om pågående diskussioner om samarbeten med företag.

§7.

Web-shopen
Jimmy Mårdell har flyttat över webbshopen till nya hemsidan, och webbshopen är åter i
bruk.

§8.

Digital kongress
Frågan om att eventuellt arrangera en digital kongress har aktualiserats, och Claes fick i
uppdrag att ta fram information om vad vi behöver utreda för att kunna ta ställning till om
det skulle vara genomförbart.

§9.

Bildbanken
Lars OA Hedlund har tagit upp frågan om ytterligare funktioner i Bildbanken på schack.se
Claes stämmer av med Jimmy vad som kan göras.

§10.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Anders Kvarby, ordförande

