
 
 
 

Protokoll – IK-möte 23 april 2014, Google Hangout 
 
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson, Anders 
Hansen, Niklas Sidmar (adjungerad) 
 
§ 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 
SM-lottning stöds nu nästan fullt ut i medlemssystemet, och kommer som allt ser ut att 
användas vis sommarens SM.  
Anders föreslog att man ger möjlighet att få ut en tom pgn-fil med alla data (namn, datum, 
rond etc) ifyllda från medlemssystemet i samband med att man matar in resultat, och 
Sebastian kollar med Peter Halvarsson om detta är möjligt. 
 
§ 6. SM 
Niklas arbetar med att försöka hitta någon som kan sköta livesändningen under SM, troligen 
kommer Frans att kunna vara på plats för att hjälpa till någon dag i början av veckan om det 
behövs. 
Livesändningskursen hålls på måndagen under SM-veckan. 
 
§ 7. Information, Reklam & Framtid 
Niklas har undersökt olika möjligheter att trycka visitkort och det beslutas att nästa steg blir 
att inventera behovet för att veta vilka mängder som ska beställas. 
 
§ 8. Server & backup 
Lennart Bonnevier har uppdaterat servern med anledning av säkerhetshålet ”Heartbleed”. 
Sebastian har inte lyckats reda ut exakt vad som varit orsaken till att det vid tidigare tillfällen 
varit problem med backupfunktionen av våra servrar . Det bör dock fungera i fortsättningen 
och ett test kommer att genomföras vid lämpligt tillfälle. 
 



 
§ 9. TfS-redaktör 
Fem ansökningar har inkommit till tjänsten som TfS-redaktör. De fem ansökningarna 
diskuterades och IK beslutade om en prioriteringsordning för kandidaterna och en 
arbetsgång för det fortsatta rekryteringsarbetet. Sebastian deltog inte i beslutet. 
IK uppdrog åt Sebastian och Niklas att föra fortsatta diskussioner enligt den 
prioriteringsordning som beslutats och att om möjligt ta fram ett färdigt avtalsförslag att 
lämna över till styrelsen för beslut. 
 
§ 10. Övriga frågor 
Niklas håller på med verksamhetsberättelsen för 2013. Den kommer att göras i något färre 
sidor än tidigare och endast omslaget kommer att tryckas i färg. 
  
§ 11. Nästa möte 
Nästa möte hålls 28 maj 20.15 på Google Hangout. 
 
§ 12. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande 


