
 
 
 
Protokoll – IK-möte 22 januari 2014, Google Hangout 
 
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Niklas 
Sidmar (adjungerad), Peter Halvarsson (adjungerad, §7-10) 
Frånvarande: Frans Dahlstedt 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Sebastian förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Val av protokollförare 
Niklas valdes till protokollförare. 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Playchesslicenser har 
sålts både till klubbar och individuellt efter att vi gick ut med information före jul. 

 
§ 5. Medlemssystemet 
Peter Halvarsson jobbar  för närvarande främst med att utveckla lottning av individuella 
tävlingar. Vi siktar fortfarande på att lotta SM 2014 i medlemssystemet. 
 
§ 6. Schack-SM 
Sebastian har kontaktat Lucas Wickström angående livestreamingen och kommer att 
diskutera med honom hur vi går vidare inför sommarens SM. 
 
§ 7. Information/reklam 
Niklas har gjort en lägesrapport när det gäller våra olika kommunikationsområden och 
kommunikationskanaler som vi kan ha som utgångspunkt för fortsatta diskussioner, 
tillsammans med den rtapport som Sebastian gjorde till CS i början av 2013. 
Anders har lagt upp ett twitterkonto samt skapat en ny facebooksida, som är tänkt att 
ersätta den nuvarande facebookgruppen som officiell Facebookkanal. 
 
§ 8. Ärendehantering 



Sebastian rekommenderar Bugzilla som ärendehanteringssystem när det gäller främst 
medlemssystemet och serverproblem. Sebastian kommer att installera det på SSF-servern, 
och i första hand är tanken att det ska användas av IK. Syftet är att vi ska få bättre kontroll 
på vad som händer med pågående förbättringsåtgärder och felkorrigeringar. 
 
§ 9. Backup 
Sebastian har kollat upp hur backupen av våra servrar fungerar. De avtal vi har bör vara 
tillräckliga för våra beh0v, men då det hittills inte fungerat tillfredställande undersöker 
Sebastian saken vidare. 
 
§ 10. Serverproblem 
Det är fortfarande problem med mailklienten på SSF-servern, men då vi tillfälligt använder 
Glesysservern är det inte akut. 
Ett annat problem har varit att servern hänger sig emellanåt och behöver startas om. 
Sebastian kommer att göra ett script som löser detta utan att någon behöver vara tillgänglig 
varje gång problemen uppstår. 
 
§ 11. Övriga frågor 
 
§ 12. Nästa möte  
Nästa möte bestäms till 12 mars 20.15. 
 
§ 13. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande 


