
 
 
Möte SSF:s Informationskommitté 
2012-01-18, Skype 
 
Närvarande: Peter Halvarsson, Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Niklas Sidmar, Bo 
Sjögren 

 
§ 1. Mötet öppnades. 
 
§ 2. Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Niklas valdes till protokollförare. 
 

§ 4. Peter redogjorde kort för budgetläget. 2012 kommer att se ut ungefär som 2011, och liksom tidigare 
har vi begränsade resurser. Eventuella nya satsningar får i huvudsak skötas på ideell basis. 
 

§ 5. Medlemssystemet 
Peter rapporterade kort från det seminarium om medlemssystemet som hölls i samband med SM, och i 

stor utsträckning blev en diskussion kring medlemsbegrepp och organisation snarare än om själva 
systemet. 
 

Peter berättade också om nya funktioner i systemet: 
-Klassregistret är klart.  

-En testversion av klassanmälning till Schackfyran provas i Östergötland.  
-Särskilt stöd har lagts in för registreringen av skolschackklubbar, bland annat så att dessa kan hållas isär 

från traditionella klubbar. 
-Spelarregistreringen till allsvenskan har förenklats.  
-Systemets rapporter och statistik har anpassats efter Ungdomsstyrelsens nya bidragsregler. 

-Fler statistikfunktioner har tillkommit.  
-Sanktionerade turneringar och SM kan importeras direkt från Excel. 

 
Det som för närvarande är under arbete är: 
-Turneringsanmälan för Eloturneringar 

-Fiderapporter för allsvenskan.  
-Stöd för lagturneringar med rankinglista som grund istället för allsvenska spelarregistreringar. 

 
§ 6. Livesändning 
Anders rapporterar att han har lagt ner arbetet med manualen, och istället kommer att ge support via 

telefon. Dessutom kan programvarans manual användas.  
Vi har 20 Tomalicenser, och enligt Anders är det fler och fler tävlingar som livesänds. Nu finns också 

möjlighet att använda gratisprogrammet Chesslive, och Anders kommer att informera om detta på IK-
hemsidan. 
Idag finns 12 sensorbräden i Stockholm, 8 i Göteborg och 9 i Malmö. 

 
§ 7. IT-projekt 
Anders och Peter har tittat på olika alternativ för partivisning och fastnat främst för Chesstempo. En del 
detaljer återstår dock fortfarande att fundera över. 
Frans föreslår ett partiarkiv i stil med norska Turneringsservice så att man ser partilänkar tillsammans med 

lottningen. Peter tror att detta skulle kunna införas snabbt vad gäller allsvenskan, och undersöker detta 
vidare. 

 
§ 8. Hemsidan 
a)    Nyhetsrapporteringen på schack.se fortsätter med André Nilsson vid spakarna. 



Andrés uppdrag är att se till att det finns minst en nyhet varje dag, och att fokus ligger på svenska 
tävlingar och schackhändelser. Det är dock bra om andra kompletterar med nyheter och rapporter och en 

länk bör finnas på hemsidan för att sporra klubbar att rapportera från sina arrangemang. 
b)    CMS. 

Arbetet med en modernisering av schack.se leds av Peter, men har försenats främst på grund av 
prioritering av ekonomiska frågor. Diskussioner om sidstruktur har förts mellan Kent/Peter och Lucas 
Wickström. Peter arbetar vidare med detta under våren och kommer att publicera material internt efter 

hand som det blir klart. 
 
§ 9. TfS 
a)    Niklas gick igenom kostnader och intäkter för TfS i grova drag. 
b)    Peter rapporterade om förslaget till CS om sänkning åldersgräns för att få TfS. CS sa nej med 

hänvisning till det ekonomiska läget. 
c)    Inskanning av gamla TfS går trögt, men Niklas lovar att kansliet ska se till att TfS-pdf:er produceras i 

samma takt som årssammanställningar levereras. Bosse tar itu med dessa årssammanställningar. 
d)    TfS framtid diskuterades och tänkbara alternativ är att ha tidningen kvar som idag, att ersätta den 
med någon form av pdf-tidning samt att lägga ner TfS och istället bygga ut hemsidan.        

IK har inte någon helt klar ståndpunkt, man lutar åt att papperstidningen bör finnas kvar ett tag till men 
kan tänka sig att inom några år ersätta den med webbtidning i någon form. 

Det kan också vara lämpligt med en enkät eller läsarundersökning och Niklas och Frans undersöker olika 
alternativ och kostnader för dessa. 
 

§ 10. Styrelsen har begärt omarbetning av arkivpolicyn. Peter utgår från direktiven från CS och driver 
frågan vidare. 

 
§ 11. Övriga frågor  
Playchess behöver marknadsföras bättre, exempelvis på schack.se och i TfS. Att marknadsföra 
Playchesslicenser som lämpliga tävlingspriser skulle också kunna vara ett sätt att sälja fler licenser. 
Problem med virus och serverattacker har förekommit. Peter och Lennart Bonnevier tar fram någon form 

av ansvarsförbindelse för dem som har kontouppgifter. 
Engelskspråkig information bör finnas på hemsidan, lämpligen införs det när en ny hemsida så 

småningom lanseras. 
. 
§ 12. Nästa möte hålls 25 april 19.30.  

 
§ 13. Mötet avslutades. 
 

 


