
Möte Informationskommittén, Linköping 2005-10-08 

Närvarande: Jonas Eriksson, Robert Ericsson, Jonas Forsslund och Peter Halvarsson.  
Adjungerad punkt 5: Lasse Thomasson 

 
§1. Mötets öppnande  
 Mötet förklarades öppnat av mötesordförande Jonas Eriksson. 
 
§2. Dagordningens godkännande 
 Dagordningen för mötet godkändes. 
 
§3. Val av sekreterare för mötet 
 Peter Halvarsson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§4.  Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötes protokoll för informationskommittén lades till handlingarna. 
 
§5. Hemsidan 
 Webbmasterrollen diskuterades tillsammans med Lasse Thomasson samt vilka 

arbetsuppgifter denne ansvarar för. Tidigare diskussion per e-post gicks igenom, bl.a. 
Robert Ericssons punktlista över saker att fundera kring.  

 Det fastställdes att: 
• SSF mål med hemsidan är att sprida information om SSF’s verksamhet 

och egna organisation. 
• Hemsidan ska följa html 4.0 standard med css-filer och använda tillägg 

som är öppna och som finns tillgängliga på alla större webbläsare och 
datormiljöer. 

• Hemsidan ska som miniminivå rapportera från förbundsarrangemang, 
landslagsuppdrag samt kommittéernas verksamhet och möten. 
Internationella nyheter bör rapporteras i den omfattning som 
webbmastern tycker det är lämpligt. 

• Det är möjligt att sätta upp ett debattforum på SSF hemsida, om den 
kräver användarnamn och lösenord av debattörerna och att den har flera 
så kallade moderatorer som hjälps åt att övervaka forumet så att det ej 
missbrukas. 

• Palview får användas för att visa partier. 
• Inbjudningar till tävlingar är bra, men s.k. reklambanners får ej 

förekomma ifrån andra än ifrån förbundet självt. 
• Ett homogent utseende på framsida och alla underavdelningar 

(kommittéhemsidor m.fl.) är önskvärt. 
• Ett större grepp av hemsidans design är önskvärt, utredning av hur Lag-

EM hemsidan gjordes bör undersökas. 
• SSF server bör få säkerhetskopiering med halvårsintervall, Jonas 

Forsslund undersöker möjligheter och kostnader för detta. 
 
 



 
§6. Livesändning 

a) Livesändningskurs 
Livesändningkurs har genomförts av Jonas Forsslund. Sex personer deltog på 
kursen. Dessa bör genom praktisk erfarenhet kunna ansvara för livesändningar i 
SSF´s regi. Ett par personer till var med och samlade grundkunskaper om 
livesändning. Jonas har arbetat fram visst kursmaterial som finns på 
http://livekurs.schack.se/    
Livesändningskursen avslutades med att livesändning av damallsvenskans två sista 
ronder genomfördes. 

b) Livesändningsutrustning 
Det har framkommit ett förslag att informationskommittén ska köpa den 
livesändningsutrustning som Lag-EM-organisationen kvarlämnar. Efter att många 
förslag framkommit om hur informationskommittén bör göra med strukturen av 
livesändningsutrustning för SSF´s bästa beslutades att informationskommittén 
säkerställer att utrustning finns för egna större arrangemang såsom SM. Resterande 
bräden säljs i två set om åtta bräden till subventionerat pris för att stimulera 
livesändningsverksamhet på distriktsnivå. Distrikt får därför anmäla intresse av att 
köpa livesändningskit, dvs. åtta bräden och åtta klockor för 12 000 kr + frakt. 
Information om detta publiceras på SSF´s hemsida samt via förbundsutskick. 

  
§7. Budget 
 Budgeten granskades, en del besparingar har gjorts, främst möteskostnader då 

kommittén aktivt arbetar för att få så få övernattningar som möjligt. En del frågetecken 
fanns för vissa poster, där Jonas Eriksson ålades utreda dessa och rapportera till 
kommittén. 

 
§8. TfS 

Lars Grahn kunde ej närvara vid mötet men har rapporterat till Jonas Eriksson att: 
• antal prenumeranter för det senaste numret av TfS ligger på samma nivå som 

ifjol. 
• Visst nordiskt samarbete är inlett. 
• 43 prenumeranter har hittills nappat på kampanjen om 4 nr för 100 kr. 

 
§9. IT-utveckling 
 Peter rapporterade att kontakt har etablerats med Martin Skjöldebrand gällande en 

CMS(content management system) satsning på klubbhemsidor på SSF´s hemsida. 
Martin har gjort en mindre utredning som presenterats för kommittén. Kommittén 
beslutade att köra igång projektet där Peter ansvarar. 

 Intresse har framkommit om att göra allsvenskanprojektet, kommittén vill dock att 
medlemsregisterprojektet genomförs först. Jonas Eriksson undersöker möjligheter att få 
ekonomiskt stöd för ett sådant register. 

 
§10. Övriga frågor 
 Jonas Forsslund meddelade att han avgår ifrån kommittén.  
 

http://livekurs.schack.se/


§13. Nästa möte samordnar Jonas Eriksson via e-post. 
 
§14. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse under det fem timmar långa 
mötet. 

 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
….........................................................  ………………………………………… 
Peter Halvarsson   Jonas Eriksson 
 
 


