Möte SSF:s Informationskommitté 2010-08-10
Skype
Närvarande: Peter Halvarsson, Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Bo Sjögren (adjungerad),
Niklas Sidmar (adjungerad)
§ 1. Mötet öppnades
§ 2. Peters utsända förslag till dagordning godkändes.
§ 3. Niklas valdes till protokollförare
§ 4. Senaste mötesprotokollet är underskrivet och publicerat på schack.se.
§ 5. Kommitténs ledamöter presenterade sig kort, då detta är det första mötet med den nya
besättningen.
§ 6. Medlemsregister
Peter redogjorde kort för läget när det gäller det nya medlemssystemet, som byggs av Peter på
uppdrag av styrelsen.
Registret innehåller idag medlemsregister för alla klubbar, statistik, kontaktuppgifter för
klubbar/distrikt i olika former, verksamhetsredovisningsverktyg för rapportering till
ungdomsstyrelsen, allsvensk spelarregistrering och central rankingrapportering.
För närvarande pågår arbete med att ansluta den allsvenska resultatrapporteringen till
medlemssystemet och under utveckling är klassregister, SM-resultat samt ett generellt
turneringsstöd.
§ 7. Livesändning
a) Anders Hansen utsågs till ansvarig för livesändningsfrågor och uppdrogs att ta fram en
uppdaterad manual för livesändning.
§ 8. IT-projekt
a) Sedan tidigare finns önskemål om att bygga upp ett ordentligt fotoarkiv. Lennarth
undersöker möjliga vägar att komma vidare med detta.
b) Idag har vi ett resultatarkiv på schack.se som är under uppbyggnad, med främst SMresultat. Arkivet behöver dock kompletteras och Lennarth Eriksson tar över ansvaret för detta.
c) Uppbyggandet av en partidatabas har diskuterats till och från, men frågan är för
närvarande vilande. Vi funderar vidare på hur en sådan databas skulle kunna byggas upp.
§ 9. Hemsidan
a) För närvarande ansvarar Niklas för nyhetsrapporteringen och Kent för övriga delar av
hemsidan. Ambitionen är att nyhetssidan ska uppdateras varje dag.
b) Tidigare har beslut tagits om att testa en så kallad wiki-resultatsida, som är öppen för
uppdatering av alla, men ännu har ingenting hänt. Vi avvaktar tills vidare med att gå vidare
med detta.
c) Sedan något år tillbaka finns planer på att bygga om schack.se med en vinjettsida som
leder vidare till ett antal undersidor, exempelvis allsvenskan, schackfyran, mm. Syftet är att få
en tydligare struktur och att göra det lättare att hitta den information man söker.
Niklas tar fram ett förslag till struktur för en ny hemsida.

d) Vi har funderat på att på sikt gå över till CMS, men i så fall väldigt kontrollerat. Alexander
Jogren har kontaktat IK och erbjudit sig att arbeta med detta mot betalning. Peter fortsätter att
diskutera med Alexander.
e) Kent har tagit fram en ny Schackfyranhemsida som kommer att sjösättas inför säsongen.
f) Eftersom allsvenskan numera kommer att rapporteras via medlemssystemet kommer inte
den särskilda Elitseriehemsidan att användas längre.
§ 10. TfS
a) Niklas meddelade att TfS kommit ut som planerat under året och att budgeten så här långt
ser ut att hålla. Nummer 3 är på väg ut och nummer 4 kommer i december.
b) Hasse på kansliet har skannat in TfS en bra bit bakåt i tiden. André Nilsson har tidigare
ansvarat för att klippa ihop sidorna till pdf-filer samt skriva årsvis sammanfattningar, men
arbetet har legat nere sedan han lämnade kommittén.
I fortsättningen kommer Lennart Bonnevier tillsammans med kansliet att ansvara för
skapandet av pdf-filerna medan Bosse skriver texterna.
§11. Inga övriga frågor behandlades.
§12. Nästa möte hålls preliminärt i slutet på året. Peter återkommer med mer information.
§13. Mötet avslutades

_______________________________
Sekreterare: Niklas Sidmar

_______________________________
Justeras: Peter Halvarsson, ordförande

