
 
 
 

Dagordning – IK-möte 3 november 18.00 
 
Skype 

 
Närvarande: Sebastian Mauritsson (ordförande), Håkan Jalling, Carl Fredrik Johansson, Niklas 
Sidmar (adjungerad) 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordning fastställdes enligt utskickat förslag. 

 
§3. Val av protokollförare 
 Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Föregående protokoll  
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§5. Teknik  

a) Medlemssystemet 
Niklas redogjorde för vilka korrigeringar och nya features som är planerade  i medlemssystemet, 
samt för hur en ungefärlig prioritering av dessa ser ut. 
Önskemål om saker som behöver göras hanteras normalt av kansliet, medan stora och 
resurskrävande projekt tas upp i kommittén.  

 b) Övrigt 
Felet i medlemssystemet som orsakade problem under sammandraget verkar vara hittat och 
åtgärdat. 
IK ser gärna att partier som spelas på vår egen server sparas i medlemssystemet, och Sebastian 
kollar upp vad som krävs för att detta ska fungera. 
 

§6. Varumärkesfrågor 
a) Kommunikationsplan 
Vi kommer att uppdatera det utkast till kommunikationsplan som gjordes 2015 för att planen ska 
presenteras offentligt. Nästa steg blir att ta upp ett förslag på styrelsemötet, och därefter 
konkretisera den övergripande planen till en handlingsplan för respektive kommitté. 

 
§7. PR/Media 

a) Övrigt 
Carl Fredrik har försökt att få till samarbete mellan SVT och NRK, men hittills har det inte blivit 
något konkret resultat av detta arbete.  

 
§8. Sponsring 

a) Handlingsplan 
Diskussioner pågår för att hitta en övergripande plan för arbetet med sponsringsfrågor. Nästa steg 
blir att engagera en säljare och rimliga områden att starta med är SM och Schackfyran. 



§9. Hemsidor 
a)  Rapport nya hemsidan 
Arbetet med den nya hemsidan fortskrider, främst genom att Lucas gör en grundläggande struktur 
och layout. Inom kort kommer arbetet med att flytta över och anpassa material att påbörjas. 
IK kan följa arbetet och komma med synpunkter efterhand som sidan byggs ut. 

 b)  Tidsplan, resurser 
Vi hoppas kunna lansera den nya hemsidan i början av 2017. 
 

§10. Interninformation 
a) Tidskrift för schack 
Årets fjärde nummer är på väg till tryckeriet och kommer att vara ute mitten av november. 

 b) Korrschack 
KK har letat efter en ny redaktör under hösten, då Lars Grahn slutar vid årsskiftet. 

 c) Nyhetsbrev 
Schack i skolans nyhetsbrev utkommer en gång i veckan. Nyhetsbrev skulle kunna vara intressant 
även på andra områden, exempelvis inom Klubbschackskommitténs verksamhet. 

 
§11. Ekonomi 
 Niklas och Sebastian tar fram förslag till äskanden och distribuerar via e-post. 
 
§12. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 
§13. Nästa möte  
 Nästa möte hålls lördag 26 november i Linköping, i anslutning till CS-mötet. 
 

 
§14. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 

Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Sebastian Mauritsson, ordförande 

 


