
 
 
 

Protokoll – IK-möte 25 mars 2015, 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 mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§5. Genomgång framtida projekt och planering 
Mall för klubbhemsida ligger inom ramen för arbetet med en uppfräschning av hemsidan. 
 
§ 6. Medlemsbetalning och medlemssystemet 
Sebastian har kollat på https för att man ska kunna använda betallösningar på ett säkert sätt 
och diskuterat med Peter Halvarsson hur det ska fungera på servern. 
Peter har gjort en ny version av medlemssystemet med bland annat Fide-Schweizerlottning. 
Niklas har talat med Peter och Lucas Wickström om att anlita Lucas för hjälp med att 
programmera i medlemssystemet. 
 
§ 7. Mail och redundans 
Sebastian har satt upp en andra server som backup till den server som idag kör 
medlemssystemet. Den ska dels avlasta den andra servern, dels fungera som säkerhet om 
den andra servern inte fungerar. 
Niklas och Kent har problem med att komma åt mail som ligger på den gamla servern. 
Sebastian kollar detta vidare med Lennart Bonnevier. 
 
§ 8. SM 
Det är klart att Lucas Wickström kommer att sköta livesändningen under SM.  
Vi kommer också att arrangera livesändningskurs och troligen någon form av föreläsning om 
medlemssystemet, exempelvis om turneringslottning som börjar användas så smått av 
klubbar och distrikt. 



 
§ 9. Arkivering och inskanning 
Vi har nu skannat in TfS-årgångar från 1904 och framåt. De återstående årgångarna behöver 
vi låna för inskanning. 
 
§ 10. Allsvenska sammandraget 
Anders skötte livesändningen under sammandraget, då nytt rekord slogs med 40 livebräden 
under dag 2 och 3. En idé för framtiden är att använda den presentationsmodell som Lucas 
har tagit fram till SM, och som bör passa väldigt bra för matchsspel. 
 
§ 11. Rekrytering 
Vi skulle behöva förstärka kommittén, och söker efter både teknisk kompetens och 
kompetens på informations- och kommunikationsområdet. 
 
§ 12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
  
§ 13. Nästa möte 
Nästa möte hålls onsdag 13 maj klockan 20.30. 
 
§ 14. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande 


