
Protokoll fört vid Informationskommitténs 
sammanträde 2006-07-10 i Göteborg 

 
 
 

 
Närvarande: 
Jonas Eriksson, ordförande 
Lars Grahn 
Peter Halvarsson 
Kent Vänman, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Adriana Krzymowska 
Lennart Bonnevier 
 
1. Ordföranden öppnade mötet. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Kent Vänman valdes till sekreterare och Jonas Eriksson valdes att justera 

protokollet. 
4. Föregående protokoll lades till handlingarna. 
5. Gällande Tfs beslutades att den nya prislistan ska finnas på nätet. Lösnummer ska 

kosta 50 kr + porto oavsett årgång. 
6. Beslutades att stänga Nordea-konton i Finland, Norge och Danmark. Kent skriver en 

text om hur man använder bankadress vid utlandsbetalningar. 
7. Samarbetet med SVT Umeå har resulterat i ett TV-programförslag som tyvärr inte 

godtagits. SVT Umeå har dock gjort några inslag om Rockaden Umeå inför elitserien 
och fler programidéer finns. 

8. Beslutades att hela nr 5-2006 av Tfs ska läggas ut som en pdf på hemsidan. 
9. Omstrukturering av hemsidan pågår. Hemsidan kommer att bli mer 

verksamhetsinriktad istället för kommittéinriktad. Det beslutades att hemsidan ska 
vara informationskälla snarare än nyhetsorgan. 

10. Peter Halvarsson fick i uppdrag att göra ett revideringsförslag till den existerande 
IT-policyn. 

11. Adriana Krzymowska utsågs till mediekontakt. 
12. Utveckling av nytt informationssystem pågår. 
13. Livesändningarna har idag en färdig organisation med material distribuerat till 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Hårdvaran behöver dock repareras. Ik:s 
uppfattning är att endast livesändningar från Stockholm, Göteborg och Malmö 
accepteras. Peter Halvarsson fick i uppdrag att se till att tillräcklig kompetensnivå 
finns på dessa platser. 

14. För framtiden är det viktigt att miljön är så stabil som möjligt. 
Marknadsföringen av Tfs går vidare. Det beslutades att i alla turneringar med fler 
än 100 deltagare ska ha läsexemplar av tidningen samt inbetalningskort. 

15. Lars och Kent fick i uppdrag att transportera 600 ex av Tfs till Norska mästerskapet 
i Moss och initiera en hundrakronorskampanj för de norska schackspelarna. En 
hundrakronorskampanj ska även riktas till de SM-deltagare som inte är TfS-
prenumeranter. 

 
 
 
Kent Vänman Jonas Eriksson 
Sekreterare   


