
 
 
 
Protokoll – IK-möte 28 maj 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 
Allt är nästan klart för att lotta SM i medlemssystemet och en testturnering kommer att 
köras under juni för upptäcka eventuella problem i god tid före tävlingarna. 
 
§ 6. SM 
Det är klart att Lucas Wickström kommer att sköta livesändningen under SM-veckan. Till 
hemsidan kommer filminslag att göras och detta kommer att skötas av Jesper Hall 
tillsammans med filmaren Caitlin Mooney.  
Livesändningskursen har flyttats till tisdagen under SM-veckan för att vi ska slippa ha den på 
måndagen som är ankomstdag för många. Inbjudan kommer att publiceras inom kort. 
 
§ 7. Information, Reklam & Framtid 
Beställningar av visitkort kommer att tas upp i början av sommaren. 
Vi kommer att göra ett försök med att använda oss av Twitter för att komplettera 
nyhetsrapporteringen under SM, och bildgallerier kan publiceras på Facebooksidan. 
 
§ 8. TfS-redaktör 
Styrelsen har beslutat att utse Axel Smith till ny TfS-redaktör och tecknat ett avtal med 
honom som gäller till och med 2015. 
 
§ 9. Verksamhetsberättelse 
2013 års verksamhetsberättelse är klar och har skickats ut till distrikten tillsammans med 



kongresshandlingarna, samt publicerats på schack.se. 
 
§ 10. Arkivpolicy 
Tanken är att resultatarkiv för alla våra tävlingar ska byggas upp på schack.se. Resultatsidor 
finns påbörjade för de flesta SSF-tävlingar och dessa kommer att fyllas på successivt. 
Vi siktar på att ta fram en arkivpolicy, och Sebastian talar med Peter Halvarsson om vad som 
har gjorts tidigare på detta område. 
 
§ 11. Återanvändning av TfS-material 
SSF har inte något emot att material från gamla tidningar används av klubbar och distrikt, 
exempelvis i jubileumsskrifter och liknande, men den som ska använda materialet måste 
själv kolla upp andra eventuella rättighetsfrågor, exempelvis med textförfattare och 
fotografer. 
 
§ 12. Skolschackhemsidor 
Skolkommittén utreder om Schackfyran och Schack i skolan bör få egna hemsidor fristående 
från schack.se, och har frågat efter IK:s åsikt i frågan. 
IK tycker att man bör undersöka möjligheterna att särskilja sidorna tydligare, men behålla 
dem under samma paraply och använda sig av samma plattform som schack.se. 
Det är också viktigt att man innan man bestämmer sig för att skapa nya webbsidor har en 
plan för hur dessa ska underhållas, och att man har en kostnadskalkyl för detta. 
 
§ 13. Övriga frågor 
Undersidor till gamla schack.se bör tas bort eftersom mycket av informationen på dessa 
sidor är inaktuell. 
  
§ 14. Nästa möte 
Nästa möte hålls fredag 25 juli 20.30. 
 
§ 15. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande 


