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§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. TfS 

a) Planering 2006 
Ekonomin gicks över där Kent kunde redovisa glädjande siffror, TfS ligger inom 
budget. TfS har för 2006 än så länge 524 fullbetalande prenumeranter. 
Marknadsföringen sköts tills vidare av Lasse i samarbete med kansliet främst i form 
av läsexemplar och inbetalningskort vid större tävlingar. Kent och Jonas ålades 
bygga upp ett nätverk av lokala Tfs-ombud och att någon av dessa TfS-omdud i 
framtiden kan komma att agera ansvarig för nätverket. 
Kent rapporterade att en outsourcing av prenumerationshanteringen för Tfs skulle 
kosta 30 kkr per år och rekommenderade att vi avvaktar och ser om kansliet kan få 
bättre rutiner. Mötet biföll förslaget. 
Mötet diskuterade antalet gratisprenumeranter av TfS som vid genomgång visat sig 
vara mycket stort. IK fastställde att i framtiden kommer följande policy för TfS att 
gälla för vilka som får gratisexemplar: 

• TfS medarbetare 
• Utbytesexemplar 
• Hedersmedlemmar 

b) För att en korrekt prissättning av gamla TfS ska kunna göras tar kansliet på sig att 
snarast inventera tillgången av gamla TfS. Mötet beslutade vidare att minst tre 
kompletta exemplar av varje årgång skall finnas arkiverade, varav ett exemplar 
inbundet. Från och med nästa nummer skall kunder själv betala för portot vid köp av 
enstaka nummer. 
Priset för den senaste årgången höjs till 300 kr, då priset tidigare bedöms varit för 
lågt.  
Lennart sköter publicering av TfS på hemsidan. Priset för TfS prenumeration för de 
nordiska länderna fastställdes till 400 DK, 400 NK samt 55 €. 

 



§6. Livesändning 
a) Planering 2006 

Mötet diskuterade sensorbräderna, problem samt hur dessa bäst skulle gynna 
svenskt schack. Då arbetssättet man hittills haft ej har fungerat med tre parter (IK, 
AK samt lokale arrangören) fanns behov av förändring. 
Mötet beslutade att bräderna ska tillfalla de tre stora distriktsförbunden(Stockholm, 
Göteborg och Malmö) för att användas vid större arrangemang och därmed gagna 
schacket i största möjliga mån. Peter utformar kontrakt där det framgår att 
utrustningen ej får säljas vidare samt att förbunden ställer sig positiva till att 
låna/hyra ut utrustningen till arrangörer av SSF-tävlingar. 
IK bevakar i framtiden tekniken och vidtar åtgärder för att svenskt schack integrerar 
användningen av sensorbräden i sin verksamhet. 

  
§7. IT-utveckling 

a) Medlemsregister 
Kent har inventerat kansliets nuvarande databaser som har ett gediget arbete bakom 
sig. Kent och Peter har diskuterat hur man bör gå vidare och har kommit fram till 
att: 

• Databaserna bör slås ihop och bli flerdimensionella för att kunna spegla 
historik och förändring. 

• MySQL utvärderas som möjlig databasprogramvara att använda av Lennart. 
• En databas läggs tills vidare på kansliets intranät. 
• En implementation av GUI-verktyg kan förhoppningsvis skötas av Kent 

under sommarmåndarna, då arbetsbelastningen troligtvis är lägre. Peter och 
Lennart är resurser med designhjälp tekniskt stöd. 

• På sikt flyttas databasen till SSF´s server för central uppdatering och 
bearbetning med hjälp av webbgränssnitt som då tas fram. 

b) CMS-webb 
Peter rapporterade att Martin Skjöldebrand fortsätter utvärdering och utveckling av 
ett CMS-baserat system för klubbhemsidor.  

c) Klubb-distrikt register på hemsidan 
Lennart utvärderar möjligheterna att implentera ett kartbaserat verktyg för nya 
medlemmar att hitta en lokal schackklubb för SSF´s hemsida. 

 
§8. Skrivarkurs 

Kent la fram ett förslag om en skrivarkurs för landets schackskribenter där avsikten är 
att få fram en högre journalistisk kvalité samt erfarenhetsutbyte schackskribenter 
emellan. Mötet var positiv till idén och Lars, Jonas samt Adriana ställde sig positiva till 
att leda en sådan kurs. Tanken är att tidningarna där schackskribenterna idag arbetar 
skall finansiera ett sådant projekt. För att undersöka möjligheterna inventerar Lennart 
med hjälp av Kent och kansliet. 

 
§9. Verksamhetsberättelsen 
 Jonas rapporterade att arbetet fortgår. Planerat tryckdatum är i maj. 
 



§10. Webserver 
 Lennart rapporterade om den diskkrasch som medförde att SSF´s server låg nere ett par 

dagar under hösten. Vid denna krasch uppdagades brister i backuphanteringen som nu 
är säkerställd via vår leverantör Glesys. Idag tas dagliga kopior av väsentliga data. E-
posthanteringen kommer att flyttas över ifrån SSF´s server till en central hantering hos 
Glesys vilket även medför att en webmaillösning kommer att kunna erbjudas. Lennart 
fortsätter i framtiden att hantera konton och drift av SSF´s server men lämnar över 
hemsidesuppdateringen till Kent och kansliet den 15 februari. 

 Lennart undersöker möjlighet till en central SSF möteskalender kan läggas upp på 
webservern. 

 
§11. Övriga frågor 
 Kent rapporterade att kontakter är tagna mellan Umeå schackklubb och SVT Umeå 

gällande ett program om en exklusiv, publikvänlig schackturnering och att göra ett TV-
program om denna. Adriana har bidragit med erfarenheter genom bl.a. den uppskattade 
Lag-EM dvd´n till SVT Umeå och arbetet fortskrider. 

 
§12. Nästa möte 
 Nästa möte hålls i Norrköping den 8 april kl.13.00. 
 
§13. Mötets avslutande 

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

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


