
 
 
 

Protokoll – IK-möte 8 oktober 2014, Google Hangout 
 
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Niklas 
Sidmar (adjungerad) 
Frånvarande: Frans Dahlstedt 
 
§ 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 är inte publicerat, men Sebastian redogjorde kortfattat för det som 
diskuterats på mötet. 
 
§ 5. Budget 
IK beslutar att äska pengar till en omfattande översyn av SSF:s varumärke, 
kommunikationsstrategier, som även omfattar ytterligare utveckling av hemsidan. 
I övrigt planerar man en fortsatt satsning på hemsidans nyhetsbevakning, med fortsatt 
satsning på filminslag samt livestreamad kommentator från fler SSF-arrangemang. 
Fortsatt prioriterad bevakning av Schack-SM planeras också, och eventuellt kan SSF behöva 
ta ett större ansvar för IT-delarna av arrangemanget. 
 
§ 6. Medlemsbetalning och medlemssystemet 
Styrelsen har efterfrågat möjlighet att dels betala med kort via hemsidan, dels på sikt 
erbjuda möjlighet för klubbarna att ta in sina medlemsavgifter via SSF. Sebastian får i 
uppdrag att undersöka främst de tekniska möjligheterna att gå vidare med detta. 
När det gäller medlemssystemet jobbar Peter just nu bland annat med en automatisk 
sammanställning av GP-serien och hantering av huvud- och sekundärmedlemskap i 
systemet. 
 
§ 7. SM 
IK satsade hårt på SM, med bland annat omfattande nyhetsbevakning genom Axel Smith 
samt filminslag av Jesper Hall och Caitlin Mooney. Försöket slog väl ut och IK avser att arbeta 
på liknande sätt under SM 2015. 
 



§ 8. Information, Reklam & Framtid 
Varumärkesgruppen har tagit fram ett förslag till handlingsplan som IK ställer sig bakom. 
Planen innebär bland annat att frågan om TfS framtid läggs på is tills varumärkesarbetet är 
avslutad och att tidningen finns kvar i sin nuvarande form åtminstone till och med 2017.  
IK beslutar att lägga fram handlingsplanen för styrelsen. 
 
§ 9. Arkivering och inskanning 
Vi siktar på att skanna in och publicera i första hand resultat från SSF-tävlingar i den mån 
dessa går att få tag på.  
 
§ 10. Övriga frågor 
-Turneringar som vill ha med sina livesändningar i vänsterspalten på schack.se kan skicka 
länkarna till Niklas eller till kansliets e-postadress.  
-Adressen live.schack.se länkas just nu vidare till SM 2013. Sebastian åtgärdar detta. 
-Besöksstatistik på schack.se har efterfrågats. Sebastian kollar upp detta.  
-Axel Smith har levererat sitt första TfS-nummer, och kommittén är överens om att 
resultatet blev mycket lyckat. De externa reaktioner vi har fått har också varit mycket 
positiva. 
  
§ 11. Nästa möte 
Nästa möte hålls fredag 3 december 20.30. 
 
§ 12. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande 
 
 
 


