
IK-möte 2013-08-21 
Google Hangout 
Närvarande: Sebastian Nilsson, Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Niklas Sidmar 
(adj) 
 
§ 1. Mötet öppnades 
 
§ 2. Dagordningen godkändes enligt Sebastians förslag. 
 
§ 3. Niklas valdes till protokollförare 
 
§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 5. Google Hangout och Dropbox har provats och utvärderas under våren. 
Google Hangout har nu använts av IK för två sammanträden och rekommenderats 
till kommittéerna eftersom det så här långt verkar fungera betydligt bättre än 
Skype. 
Dropbox, för lagring och delning av dokument, verkar också fungera bra, men vi 
avvaktar med att gå vidare tills ett konkret behov uppstår. 
 
§ 6. De lottningsprogram som används inom svenskt schack är i första hand Swiss 
Manager, SOSS och Lotta. Lottning direkt i medlemsystsmet har gjorts i bland 
annat Kadettallsvenskan och Juniorallsvenskan och förhoppningen är att 
medlemssystemet inom något år ska kunna användas i betydligt större 
utsträckning, exempelvis till de stora SSF-tävlingarna SM och Skol-SM. 
 
§ 7. Den nya modellen för att presentera livesändning och videostreaming under 
SM var bra, men krävde stor bandbredd och särskilt i början av tävlingen uppstod 
problem med att följa sändningen på en del webbläsare. 
IK konstaterar att vi bör fortsätta att använda den nya modellen, och Sebastian 
talar med Lucas Wickström, som har tagit fram den, för att bland annat diskutera 
hur vi går vidare inför nästa års SM. 
 
§ 8. Den planerade livesändningskursen under SM blev inte av, men vi siktar på 
att göra ett nytt försök vid SM 2014. 
 
§ 9. Förbättra information/reklam för SSF 
Inget nytt fanns att rapportera. 



 
§ 10. Serverproblem 
I samband med en uppdatering på SSF-servern strax före SM uppstod en del 
problem. Bland annat har utgående mail från servern inte fungerat under 
sommaren. Nu verkar dock problemen vara avhjälpta, och allt fungerar som det 
ska. 
 
§ 11. Sebastian rapporterade kort från senaste CS-mötet.  
-Ett tekniskt råd inrättades för att hjälpa till med olika tekniska frågor i första hand 
för det nystartade projektet ”Schacknätet” men även i viss mån för SSF:s övriga 
verksamhet. 
-Ett temanummer av TfS, som ska syfta till att tipsa och inspirera klubb- och 
ungdomsledare planeras till början av 2014. Eftersom detta i så fall skulle ligga 
utanför ordinarie TfS-utgivning medför det en del kostnader och definitivt beslut 
fattas av CS på budgetmötet i november. 
 
§ 12. Övriga frågor 
-Inskanningen av gamla TfS-nummer pågår och en ny årgång presenteras på 
hemsidan varje fredag. 
-Vi har fortfarande kvar större delen av de Playchesslicenser som köptes in för 
några år sedan för vidareförsäljning till medlemmarna. Det föreslås att använda 
licenser som priser i SSF-tävlingar, att sälja till tävlingsarrangörer eller att skänka 
dem som priser till tävlingar vi vill stötta. 
 
§ 13. Nästa möte hålls 20 november 20.15. 
 
§ 14. Mötet avslutades 
 
 
Sekreterare 
 
_____________________________________ 
Niklas Sidmar 
 
Justeras 
 
_____________________________________ 
Sebastian Nilsson, ordförande 


