Sveriges Schackförbund
Informationskommittéprotokoll nr 2007:3
Stockholm 2007‐09‐08

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds informationskommittémöte
Tid:

2007-09-08 kl. 09:30 – 12:25

Plats:

Engelska skolan Norr, Stockholm

Närvarande:
Peter Halvarsson
Alexander Jogren
Adriana Krzymowska
André Nilsson
Erik Geijer
Maria Berg

kommittéordförande
(§ 1-4 samt § 9.)
(§ 5-8 samt § 10-13)

Adjungerade:
Antonia Krzymowska
Ari Ziegler
Kent Vänman
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Peter Halvarsson öppnade mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av protokollförare
Maria Berg valdes till sekreterare för mötet.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2007-07-09 har justerats via e-post, protokollet lades till
handlingarna.
§ 5. Arbetsformer
Efter diskussion beslutades att beslut via e-post tas enbart om alla som uttalat sig är
eniga.
§ 6. Hemsidan
a) Länkar
En länk till en sida med ”schacklänkar” läggs ut på startsidan till schack.se. Kent får i
uppdrag att lägga ut och administrera sidan.
a) Nyhetsbevakning
André rapporterade angående nyhetsrapporteringen, han skulle behöva hjälp av fler
skribenter.

Sida 1 av 3

Sveriges Schackförbund
Informationskommittéprotokoll nr 2007:3
Stockholm 2007‐09‐08

b) Användbarhet
Erik hade framtagit ett förslag till förbättringar av sidan. Erik fortsätter med detta
arbete och diskussionen fortsätter via e-post.
§ 7. Press/Informationsansvarig
a) Presentation av Antonia Krzymowska
Antonia tackar för förtroendet att vara pressansvarig.
b) Uppdragsbeskrivning
Antonia har tänkt sig att hon skriver pressmeddelanden och kontaktar rikstäckande
tidningar, men för att uppmärksamma schacket så måste man jobba på lokal nivå.
Antonia vill ta fram utbildningsmaterial för lokala pressombud och att det i varje klubb
väljs ut en person som har kontakt med den lokala pressen. Det framfördes idéer om
att ett pressrum och bildarkiv borde införas på hemsidan.
Kommittén beslutade att en arbetsgrupp Bestående av Antonia, Erik och Kent jobbar
vidare med frågan.
§ 8. IT-utveckling
a) Medlemsregister
Peter rapporterar att kontrakt är skrivet på 10 000 kr med Onestream Medicin och
Data angående chessite för en utvärderingsperiod 2007-08-01 – 2008-07-31.
Distrikten Roslagen och Dalarna samt klubben Västerås SK utvärderar systemet.
Alexander föreslog att distriktet Uppland även kunde ingå i utvärderingen. Det
diskuterades kring vilka regelverk som gäller för att har ett register.
Kommittén beslutade att uppdra åt Peter att kontrollerat vad som gäller angående
personuppgiftslagen och datainspektionen. Ari undersöker vad Norge har för
medlemsregisterssystem.
b) Enklare nyhetsrapportering på schack.se
Erik Geijer har tillsammans med Alexander undersökt möjligheterna att lägga in
nyheter på ett enklare sätt. Det finns en mängd webbaserade publiceringsverktyg
som skulle kunna användas på hemsidan för att uppdatera den enklare och få fler
skribenter.
Kommittén beslutade att Alexander och Erik fortsätter att arbeta med denna idé.
c) Internetklubbar
André har kontaktat olika nätschacksiter för att undersöka hur många schackspelare
det är som spelar på deras siter. Det diskuterades fördelar och nackdelar med att
lägga upp en egen nätschacksserver.
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§ 9. Livesändning
Peter rapporterade att kontrakten mellan Göteborgs SF, Stockholms SF och Skånes
SF angående livesändningsutrustningen nu är underskriva. Önskemål har inkommit
om att en livesändningskurs ska hållas.
Kommittén beslutade att uppdra åt Peter att undersöka möjligheterna för Lars
Ekman att hålla i en sådan kurs.
§ 10.TfS
a) Arkivet
Lokalen där vi har arkiv av TfS i Norrköping har sagts upp till 2008-08-31.
b) Prenumerationskampanj
Någon prenumerationskampanj för TfS har inte gjorts i år. Prenumeranter har
minskat jämför med föregående år.
Kommittén beslutade att under skol-SM i höst dela ut gratisexemplar av TfS till alla
deltagare. En prenumerationskampanj med 3 nummer för 99 kr kommer även att
genomföras.
Det diskuterades kring innehållet i TfS, fram till nästa möte kommer vi fortsätta
diskussionen via e-post. Maria tar på sig att sammanställa förslag till förbättringar och
ta kontrakt med distrikten. Erik Degerstedt har tidigare arbetet med frågan, Maria
kontaktar honom och frågar om han vill hjälpa till.
c) Kamratförening
Kent informerade om TfS kamratförening. Medlemmarna i kamratföreningen är de
som prenumererar på TfS.
§11. Övriga frågor
Möjlighet till att hålla videokonferensmöten via internet diskuterades.
Kommittén beslutade att uppdra åt Kent att kontakta Jesper Hall angående frågan.
§12. Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms via e-post.
§13. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade det nästan 3 timmar långa mötet.
Sekreterare:

Justeras:

….........................................................

…………………………………………

Maria Berg

Peter Halvarsson (ordförande)
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