
IK-möte 2010-12-15 20.00-22.00 
Skype 
Närvarande: Lennarth Eriksson, Peter Halvarsson, Anders Hansen, Niklas Sidmar (adj), Bo 
Sjögren (adj) 
 
§ 1. Mötet öppnades 
 
§ 2. Dagordningen godkändes enligt Peters förslag. 

 
§ 3. Niklas valdes till protokollförare. 
 
§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 
§ 5. Peter redogjorde för budgetarbetet och det nya sättet att redovisa budgeten, samt gick 
igenom siffrorna på kontonivå. Inga större förändringar har gjorts i IK:s budget jämfört med 
2010. 
 
§ 6. Peter rapporterade om arbetet med medlemssystemet där den allsvenska resultatdelen är 
klar. För närvarande är det klassregister samt införandet av SM-resultat som är under 
utveckling. 
 
§ 7. Anders meddelade att SS Manhem och Team Viking har livesänt från Elitseriematcher, 
utöver den SSF-ledda sändningen av sammandragen. Lokala och regionala tävlingar sänds 
exempelvis i Stockholm och Linköping och Västerås förberedde sig inför SM genom att sända 
från Västerås Open. Arbetet med livesändningsmanualen pågår. 

 
§ 8. IT-projekt 

a)  Lennart har påbörjat arbetet med resultatarkivet så smått, men ännu inte kommit 
fram till exakt hur arkivet ska byggas upp. Arbetet fortsätter. 

b) Anders funderar på ett lämpligt sätt att anpassa partiarkivet så att partier kan spelas 
igenom på hemsidan. 

c) Lennart har vissa idéer angående program som kan användas för att lägga upp ett 
bildarkiv. Funderandet fortsätter. 

 
§ 9. Hemsidan 
a)    André Nilsson kommer att mot 1500 kr / månaden sköta nyhetsrapporteringen 7 dagar i 
veckan med början 24 december 2010. 
b)    Niklas har gjort en översyn av strukturen på hemsidan och presenterat ett förslag som 
för närvarande ligger hos Anil för synpunkter. Därefter kommer förslaget till IK och blir 
sedan en del av uppbyggandet av en ny hemsida. 
c)    Peter kommer att leda en arbetsgrupp med uppdraget att föra SSFs hemsida med ny 
struktur och layout till en CMS-baserad hemsida. 
 

§ 10. TfS 
a)    Niklas redogjorde för TfS ekonomi. Kostnaderna kommer under 2010 att ligga mycket 
nära budget. På intäktssidan har annonsintäkterna minskat något jämfört med budget. 
b)    Åldersgränsen för att få TfS diskuteras. IK föreslår CS att sänka åldersgränsen till 15 
år. 



c)    Inskanning och presentation på hemsidan av gamla TfS kommer att fortsätta genom 
Bo Sjögrens och Lennart Bonneviers försorg. För närvarande inväntas en manual för arbetet 
med pdf-filerna från André Nilsson. 
 
§ 11.  Peter meddelade att SSF har beslutat att köpa in kraftigt rabatterade Playchesslicenser 
av Chessbase och sedan sälja dessa billigt till förbundets medlemmar som en medlemsförmån. 
Vi bör då försöka få igång en egen community på Playchess och behöver hitta personer som 
kan tänka sig att ha en administratörsroll.  

 
§ 12. IK föreslår att CS fastställer arkivpolicy enligt bifogat förslag. 
 
§ 13. Anders undrar om Gabriel Svoronos SSF-Facebook-grupp har officiell status. Så är det 
inte, men Peter kollar med honom om han är intresserad av att åstadkomma det. 

 
§ 14. Nästa möte hålls preliminärt i mars. Peter återkommer med förslag på datum. 

 
§ 15. Mötet avslutades. 
 
 

 

 

_____________________________________________ 

Protokollförrare: Niklas Sidmar 

 

 

_____________________________________________ 

Justeras: Peter Halvarsson, ordförande 


