
	  
	  
	  
Protokoll	  –	  IK-‐möte	  13	  januari	  2016,	  Google	  Hangout	  
	  
Närvarande:	  Sebastian	  Mauritsson	  (ordförande),	  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	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  5.	  Schack-‐SM	  
Inget	  nytt	  fanns	  att	  rapportera	  inför	  årets	  Schack-‐SM,	  men	  SSF	  kommer	  att	  ha	  
huvudansvaret	  för	  livesändning	  och	  streaming.	  Niklas	  kommer	  att	  stämma	  av	  med	  
arrangören	  inom	  kort.	  
	  
§	  6.	  Medlemsbetalning	  och	  medlemssystemet	  
Lucas	  fortsätter	  att	  jobba	  med	  Yes2chess	  som	  startar	  inom	  kort,	  och	  ska	  även	  jobba	  med	  
andra	  nya	  funktioner	  inom	  medlemsystemet.	  Sebastian	  kommer	  att	  testa	  betalsystemet	  och	  
stämma	  av	  med	  Lucas	  så	  att	  det	  kan	  användas	  för	  i	  första	  hand	  betalning	  av	  
turneringsavgifter. 
	  
§	  7.	  Budget	  
Styrelsen	  kommer	  att	  fastställa	  2016	  års	  budget	  på	  sitt	  februarimöte.	  	  
	  
§	  8.	  Arkivering	  och	  inskanning	  
Vi	  har	  lånat	  de	  sista	  TfS-‐årgångarna	  och	  kommer	  att	  skanna	  in	  och	  publicera	  dessa	  under	  
vintern.	  
	  
§	  9.	  Allsvenskan	  
En	  del	  mindre	  problem	  med	  spelarregistreringen	  i	  Allsvenskan	  har	  fixats,	  och	  allt	  bör	  vara	  på	  
plats	  inför	  kommande	  rond.	  
	  



§	  10.	  Framtid	  
Nästa	  stora	  projekt	  är	  att	  göra	  om	  hemsidan,	  där	  en	  del	  arbete	  har	  gjorts	  under	  hösten.	  
Niklas	  och	  Lucas	  arbetar	  vidare	  med	  detta	  under	  våren.	  
	  
§	  11.	  Schacknätet	  
Den	  app	  som	  baseras	  på	  Schackma	  Gandhi	  får	  en	  idé	  är	  klar.	  
	  
§	  12.	  Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  diskuterades.	  	  
	  
§	  13.	  Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  24	  februari	  klockan	  20.30.	  
	  
§	  14.	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutades.	  
	  
	  
_____________________________	   	   _____________________________	  
Niklas	  Sidmar,	  sekreterare	   	   	   Justeras:	  Sebastian	  Mauritsson,	  ordförande	  


