Möte informationskommittén 2006-10-14
Medverkande: Lennart Bonnevier, Kent Vänman, Peter Halvarsson,
Jonas Eriksson, Lasse Grahn. Frånvarande: Adriana Krzymowska.

§1. Mötets öppnande
Jonas förklarade mötet öppnat.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3. Val av protokollförare
Peter Halvarsson valdes till mötets sekreterare
§4. Föregående mötesprotokoll
Jonas gick igenom punkter ifrån föregående protokoll och protokollet lades till
handlingarna.
§5. TfS medlemstidning
Genom att ha lättare artiklar ofta på SSF:s hemsida är det en förhoppning att
uppmärksamheten och antalet prenumeranter kommer att gå upp. Medlemstidnings
frågan diskuterades.
§6. Nya hemsidan
Kent har gjort om både struktur och layout på hemsidan som tillsammans med en
nyhetsbevakning ifrån Lasse, Jonas, Kent med flera skall öka intresset för SSF och TfS.
Peter installerar revisionsverktyg för nyhetsdelen och lämnar över instruktioner till Kent
som i sin tur instruerar Lasse på plats i Malmö.
Målet är att lansera den nya hemsidan under oktober månad.
§7. Uppdraget mediekontakt
Bordlägger frågan tills nästa möte.
§8. IT-utveckling
Chessite konceptet diskuterades för centralt medlemsregister. Chessite innehåller även
många andra system som skulle ge stora fördelar på alla nivåer.
Kent, Peter och Jonas fick i uppdrag att göra en presentation av projektet till nästa AUmöte för att få budgetunderlag för projektet.
§9. Budget 2007
Budgetförslaget som skall läggas fram för styrelsen för 2007/2008 diskuterades.
Antalet prenumeranter av TfS ökar sakta.
För framtiden undersöker Kent undersöker möjligheterna att rationalisera
lagerhållningen på kansliet.
Budgetmässigt är kommittén nöjd. Kommittén har rationaliserat och sänkt många
kostnader.

§10. Livesändningsutrustning
Peter rapporterade om arbetet med att distribuera livesändningsutrustningen till
Stockholm, Malmö och Göteborg. Malmö och Göteborgs sensorbräden behöver
repareras och utbytesutrustning har kommit ifrån DGT Projects. Peter fortsätter
kontrakts- och reparationsarbetet.
Jonas undersöker PDA protokoll som börjat användas i en del turneringar där dragen
överförs trådlöst till en central dator som sedan visar partierna live.
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§12. Nästa möte
Bestäms preliminärt till 4 januari kl 15:00 i Stockholm.
§13. Mötets avslutande
Jonas tackade mötesmedlemmarna för visat intresse.
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