Protokoll – IK-möte 5 december 2012, Skype
Närvarande: Peter Halvarsson, Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson, Sebastian Nilsson,
Niklas Sidmar (adjungerad)
§ 1. Mötet öppnades
§ 2. Dagordningen godkändes efter tillägg av punkten 12.
§ 3. Niklas valdes till protokollförare.
§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 5. Medlemsregister
Peter rapporterade om vad som har hänt sedan senast. Bland annat har kopplingen till Fides
ratinglistor har uppdaterats, arbete pågår med automatiska e-postutskick och prestandan
när det gäller det allsvenska resultatsystemet har förbättrats med anledning av den höga
belastningen under de allsvenska speldagarna.
§ 6. Livesändning
Anders Hansen har via e-post meddelat att Örebro kommer att låna ett livebräde från Skåne
för att testa utrustningen i god tid före SM. I övrigt intet nytt på livefronten.
§ 7. IT-projekt
Inget nytt fanns att rapportera från pågående IT-projekt.
§ 8. Hemsidan
a) Niklas meddelade att nyhetsrapporteringen rullar på som vanligt.
b) Eftersom Peter haft svårt att hinna komma igång med arbetet med en ny hemsida har
Niklas börjat undersöka om det går att använda WordPress till en ny hemsida.
§ 9. TfS
Inskanningen av gamla TfS-nummer har återupptagits av kansliet, och nu presenteras en ny
årgång på hemsidan varje vecka.
§ 10. Filbackup och delningslösning
Frans har föreslagit Dropbox som en lämplig lösning för att bland annat dela dokument.
Ledamöterna ombeds att titta närmare på den dokumentation som Frans har skickat ut och
att själva prova Dropbox.
§ 11. Säkerhetsuppdatering förbundets WordPress-installationer
Peter och Lennart Bonnevier arbetar med att förbättra datasäkerheten med anledning av en
virusattack mot SSF-servern nyligen.
§ 12. Arrangörsansvar.
Frans undrar om vi kan ställa högre krav på arrangörer av SSF:s tävlingar när det gäller
hemsida, resultatrapportering och livesändning. Kommittén är överens om att vi troligen är
vi på väg åt det hållet, men att det i så fall antagligen innebär att SSF måste engagera sig

mer.
§ 13. Övriga frågor
Peter noterade att vi borde göra något aktivt för att bli av med fler Playchesslicenser. Vi bör
undersöka möjligheten att använda licenser som tävlingspriser, både i våra egna tävlingar
och genom att sälja till klubbtävlingar etc.
§ 14. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdag 20 februari 20.00 via Skype
§ 15. Mötet avslutades

