
 
 
 
Protokoll 
 
KoSK-möte 2 september 2018 13.00-15.00 
Frisörföretagarnas kansli, Dalagatan 7, Stockholm 
 
Närvarande: Anders Kvarby (ordförande), Ted Gemzell, Erik Malmstig, Ingemar Falk (adjungerad), 
Niklas Sidmar (adjungerad), Jimmy Mårdell (adjungerad, §4) 
 
Frånvarande: Håkan Jalling 
 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes och Niklas valdes till protokollförare. 
 
§3. Föregående protokoll  
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§4. Hemsidan 

 Jimmy Mårdell har gått igenom den nuvarande hemsidan samt det arbete som  

har gjorts med den nya hemsidan, och lämnat förslag på hur vi bör gå vidare. 

Kommittén beslutade i enlighet med hans rekommendation att fortsätta att driva  

sidan i Wordpress och att i första hand städa upp den nuvarande sidan för att den  

sedan ska kunna arbetas om successivt. 

Jimmy fick i uppdrag att undersöka närmare vilka resurser som krävs för detta, och 

parallellt med det börjar kommittén med att ta fram en tydlig projektplan för det fortsatta 

arbetet. Vi kommer inom kort att ha en workshop för detta, och Erik ansvarar för 

upplägget av denna, eventuellt genom att ta in extern hjälp. 

  
§5. Försäljning (annonser, sponsring och samarbeten). 

a)  Rapport från Ingemar Falk 

  Ingemar rapporterade om sitt arbete enligt det avtal som tecknades före sommaren.  
Mycket av arbetet har fått läggas på is i väntan på nya hemsidan, men avtal har  
tecknats med bland annat Chessbase och Pelaro. 

b) Mål, organisation och säljstrategi 
 En översyn av avtalet med Ingemar Falk kommer att göras och vi kommer även att se  

över möjligheten att lägga ut annonsförsäljning externt. Ted ansvarar för att en  
säljgrupp tillsätts. 
 
 



 
§6. Redaktör och strategi för digitala kanaler 

Ingemar Falk fick i uppdrag att ta fram ett förslag på strategi samt en uppdragsbeskrivning 

för en redaktör för förbundets digitala kanaler. 

 
§7. Kompetens kring IT-frågor 

Nuvarande läge med anställd personal, arvoderade uppdrag och ideellt arbete gicks 

igenom och behov för den närmaste tiden diskuterades. 

 

§8. Medlemssystemet 

Ingenting nytt fanns att rapportera. 

 

§9. Kommunikation med medlemmar 

 a)  Kommunikation med medlemmar 

  Ett enkelt månadsbrev från kansliet med information om nya beslut och aktuella  
händelser bör vara en del av vår kommunikation med medlemmarna. Ingemar tar  
med detta i arbetet med strategi för digitala kanaler.  

b) Övrig kommunikation 
Alternativ till nyhetsbrev som exempelvis sms-tjänsten Infoping diskuterades, liksom 
olika digitala tjänster för intern kommunikation. 

 
§10. Strategi och tänkt fortsättning för den grafiska profilen 

Frågan bordlades till nästa möte. 

 

§11. Tidskrift för Schacks framtid 

Anders och Niklas fick i uppdrag att ta fram ekonomisk statistik för TfS. 

 

§12. Stadgar 

Ted fick i uppdrag att se över nuvarande stadgar för att bedöma behovet av en översyn.  

 

§13. Bildbanken 
Olika alternativ för att publicera Lars OA Hedlunds bilder i Bildbanken diskuterades. Tills 
vidare fortsätter vi med  nuvarande lösning och utökar lagringsutrymmet. 

 
§14. Nästa möte  
 Nästa möte hålls onsdagen 26 september 13.00-15.00 via Skype. 
 
§15. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 

Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Anders Kvarby, ordförande 

 


