
 
 
 

Protokoll – IK-möte 3 december 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 
De föregående två protokollen gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 5. Budget och verksamhet 2015 
Sebastian redovisade kort diskussionerna på budgetmötet. Kommitténs äskanden gick 
igenom, förutom att varumärkesgruppens kostnader sänktes. Definitiv budget bestäms dock 
först vid februarimötet. 
 
§ 6. Medlemsbetalning och medlemssystemet 
Sebastian håller på att undersöka möjligheten till betalningar via medlemssystemet. 
Kostnaderna är överkomliga och det verkar genomförbart, nästa steg är att kolla närmare 
med banken och målet är att funktionalitet för detta ska finnas på plats vid nästa årsskifte. 
När det gäller medlemssystemet pågår bland annat arbete med monradlottning och GP-
serien. 
 
§ 7. SM 
Niklas kommer att träffa SM-arrangörerna inom kort för att bland annat se vad SSF behöver 
hjälpa till med när det gäller teknik, livesändning, etc. Vi planerar ett likartat upplägg som 
förra året, med omfattande nyhetsbevakning, nyhetsfilmer och livestreaming främst från 
kommentatorsrummet. 
 
§ 8. Arkivering och inskanning 
TfS-inskanningen står fortfarande stilla eftersom vi saknar de första årgångarna. Detta bör 
dock kunna avslutas under våren 2015 och därefter planerar vi att skanna in resultatböcker 
från SSF-tävlingar, tidningen Korrschack, etc. 



 
§ 9. Allsvenska sammandraget 
Livesändningen vid sammandraget verkar ha fungerat bra, och till slutsammandraget 
planeras utökade livesändningar och eventuellt streamade livekommentarer. Möjlighet att 
lägga upp bilder på SSF:s Facebooksida finns, men har inte använts ordentligt ännu. 
 
§ 10. Övriga frågor 
Kaj Engström anlitades av Expressen för att kommentera det sista VM-partiet på deras live-
TV. 
  
§ 11. Nästa möte 
Nästa möte hålls onsdag 28 januari klockan 20.30. 
 
§ 12. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande 


