Möte Informationskommittén, Stockholm
2007-07-08
Närvarande: Maria Berg, Erik Geijer, Peter Halvarsson, Alexander Jogren, Adriana
Krzymowska och André Nilsson.
Adjungerad: Kent Vänman

§1.

Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av mötesordförande Peter Halvarsson.

§2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen för mötet godkändes.

§3.

Val av sekreterare för mötet
Alexander Jogren valdes till sekreterare för mötet.

§4.

Föregående mötesprotokoll
Pga. En oklarhet är föregående protokoll inte klart att lägga till handlingarna, men
innehållet presenterades av dess sekreterare.

§5.

Välkomnande av nya kommittémedlemmar
Maria Berg, Erik Geijer, Alexander Jogren och André Nilsson välkomnades till
kommittén. Nye ordförande Peter Halvarsson redovisade tillsammans med övriga
tidigare medlemmar kommitténs arbetsuppgifter och ansvar.
Kommittémedlemmarna berättade om sig själva och deras kompetens.

§5.

Hemsidan
Tidigare kommittéordförande Jonas Eriksson har meddelat att han inte kommer att
fortsätta skriva nyheter på schack.se. André Nilsson valdes som ny nyhetsansvarig för
schack.se, där alla kommitténs övriga medlemmar anmälde sig som skribenter.
Förbundsnytts synlighet diskuteras, Erik Geijer kommer att titta på hur olika delar på
hemsidan syns i samråd med Kent Vänman.

§6.

Informationsansvarig
Antonia Krzymowska valdes till informationsansvarig/pressansvarig för Sveriges
Schackförbund. Antonia tillsammans med Adriana ålades även att till nästa möte
presentera ett förslag på arbetsbeskrivning för posten.

§7.

IT-utveckling.
Peter Halvarsson och Kent Vänman rapporterade att arbetet med medlemsregister tyvärr
inte kommit så långt som tänkt pga. tidsbrist. En testperiod med några distrikt är
planerad.
Alexander Jogren rapporterade om satsningen på websiten borjaspelaschack.nu som är i
slutfasen och planeras att driftsättas snart. Websiten är tänkt att ta hand om nya
schackspelare och är en produkt av utvecklingskommittén.

§8.

Livesändning.
Peter Halvarsson rapporterade att Göteborg och Skånes distriktförbund nu skrivit på
kontrakten. Stockholm kvarstår.

§10. TfS
Framtiden för TfS diskuterades fritt utan några beslut.
§10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12. Nästa möte
Nästa möte hålls i Stockholm den 8 september 09.00.
§13. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse under det två och en halv
timma långa mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

….........................................................
Alexander Jogren

…………………………………………
Peter Halvarsson

