Protokoll – IK-möte 12 mars 2014, Google Hangout
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Frans Dahlstedt, Anders Hansen, Niklas Sidmar
(adjungerad)
Frånvarande: Lennarth Eriksson
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes enligt utskickat förslag.
§ 3. Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 5. Medlemssystemet
En ny version av medlemssystemet har publicerats. Några nyheter är att statistikräknaren
har förbättrats, liksom utskriftsmöjligheter och dialogrutor. Monradslottning av individuella
turneringar är klar att användas.
§ 6. SM
Livesändningskurs hålls preliminärt på måndagen under SM-veckan.
När det gäller livesändningen kommer preliminärt Frans att sköta den inledningsvis, men vi
behöver en ersättare under slutet av veckan.
Sebastian har talat med Lucas Wickström om den tekniska lösningen för visningen av partier
och livestreaming . Vi får räkna med vissa problem för dem som använder Internet Explorer
7, men sådana användare kommer att hänvisas till den flashbaserade versionen av sidan.
Ambitionen är att lösa problemen med att sändningen använder stor bandbredd och en
möjlighet kan vara att sända via Youtube live där det finns möjlighet att själv välja
bandbredd.
§ 7. Information, Reklam & Framtid
-Översyn av Wikipediatexter om SSF och svenskt schack bör ingå i IK:s ansvar och läggs till
informationsplanen som är under utarbetande.
-Den nya Facebooksidan är i bruk och fungerar bra. Twitterkontot har också provats vid
några tillfällen och nästa steg är att systematisera användandet.
-Niklas kommer att avgå som TfS-redaktör och ny redaktör sökes i kommande TfS-nummer.

Annonsen läggs också samtidigt ut på schack.se.
-Så småningom hoppas vi kunna erbjuda standardiserade webbsidor för schackklubbar samt
standardiserade livesändningssidor, men någon tidsplan för detta har vi ännu inte.
§ 8. Ärendehantering
Ärendehanteringssystemet Bugzilla har börjat användas, främst när det gäller frågor kring
medlemssystemet.
§ 9. Backup
Sebastian håller på att undersöka varför backupfunktionen har fallerat vid ett antal tillfällen.
När detta bär klart kommer en test av backupfunktionen att genomföras.
§ 10. Servern
-Vi har utökat minnet på servern och Sebastian har gjort en rutin för automatisk omstart av
servern. Detta löser problemet när det uppstår, men vad som orsakar avbrotten är ännu inte
utrett.
-Vi har problem med mejllistor, bland annat de som Jesper Hall använder i samband med
utskick inom Schack i skolan. Sebastian håller på att undersöka tänkbara alternativ.
§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.
§ 12. Nästa möte
Nästa möte hålls 23 april 20.15 på Google Hangout.
§ 13. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande

