IK-möte 2013-05-22
Google Hangout
Närvarande: Peter Halvarsson, Lennarth Eriksson, Sebastian Nilsson, Niklas
Sidmar
§ 1. Mötet öppnades.
§ 2. Dagordningen godkändes enligt Peters förslag efter tillägg av punkt 9.
§ 3. Niklas valdes till protokollförare.
§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 5. Utvärdering Skype- Skype har fungerat allt sämre och IK har blivit
ombedda att testa alternativ. Detta möte hölls på Google Hangout som
fungerade bra. Sebastian har även föreslagit TeamSpeak som verkar svårare att
komma igång med, men som kan vara ett alternativ om det dyker upp problem
med Google.
§ 6. Medlemsregister
Peter rapporterade att sista tiden har ägnats åt att fixa mindre buggar och att
nästa stora uppgift är att få in Skol-SM-anmälan i systemet. Kadettkvalet
lottades via medlemsystemet både i Stockholm och Växjö utan några större
problem.
Peter har även gjort ett utskick till klubbadministratörer med information om
vilka funktioner som finns tillgängliga på klubbnivå.
§ 7. Livesändning
a) Anders Hansen är upptagen med Sigemanturneringen och inget annat
fanns att rapportera just nu.
b) En livesändningskurs under SM planeras. Niklas stämmer av med
arrangören när det gäller lämpliga tider.
§ 8. Förbättra information/reklam för SSF
Vi bör bli bättre på att kommunicera vad schacket står för och vilken
verksamhet vi har. Exempelvis kan information placeras på riktade delar på den
nya hemsidan och rollups samt informationsblad kan produceras med
information om Svenskt schack.
Niklas och Peter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag, men arbetet har inte
kommit igång.

§ 9. Vi har haft problem med intrångsförsök, främst via wordpressinstallationer
på schack.se-servern. Lennart har påbörjat ett arbete med att hitta säkra
lösningar för servern.
§ 10. Övriga frågor
Peter rapporterade att arbetet med det exjobb som pågår för att ta fram en
problemlösningsapp fortskrider.
§ 11. Nästa möte hålls 21 augusti 20.15.
§ 12. Mötet avslutades
Sekreterare
_____________________________________
Niklas Sidmar

Justeras
_____________________________________
Peter Halvarsson, ordförande

