
Protokoll 

KoSK-möte 18 mars 2019 20.00-22.00 
Skype 

Närvarande: Anders Kvarby (ordförande), Ted Gemzell, Håkan Jalling, Erik Malmstig, Ingemar Falk 
(adjungerad), Niklas Sidmar (adjungerad) 

§1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 

§2. Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes och Niklas valdes till protokollförare. 

§3. Föregående protokoll  
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§4. Ekonomi 
Styrelsen fastställde budgeten för 2019 vid sitt sammanträde i februari. Inga ändringar 
gjordes när det gäller KoSK:s område. 

§5. Lägesrapporter 
a) Försäljning

Ingemar håller fortfarande i annonsförsäljningen, men hans avtal går ut 31 mars.
Kommittén beslutade dock att förlänga avtalet till 30 april vad gäller Tidskrift för
Schack.
Det är klart att advokatfirman Cederqvists sponsrar SSF med 250.000 kr om året
under tre år avseende Schack i skolan. Två sponsorer till SM och en till Schackfyrans riksfinal
är klara.
Ingemar fick i uppdrag att undersöka kostnader för att ta fram material/backdrops
för att sälja reklamplatser under TV-sändningar.
Bidrag för att skapa damträningsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö söks hos
Schackakademien.

b) Redaktionellt
Satsningen på nyhetsrapporteringen på schack.se har gett mycket gott resultat, både
när det gäller sidvisningar och läsarrespons.

c) Hemsidan
Jimmy Mårdell har påbörjat arbetet med den nya sajten och har bland annat haft ett
möte med Motification, som har hållit i förarbetet med sidan. Erik och Anders
stämmer av det fortsatta arbetet med Jimmy.
Niklas fick i uppdrag att se över webbshopen för att de grundläggande funktionerna
ska vara tillgängliga i väntan på nya hemsidan. Anders och Ingemar börjar skissa på en
manual med riktlinjer för redaktionellt innehåll i våra kanaler.



d) Försäljningsorganisation 
Efter 31 mars upphör Ingemars uppdrag och då kommer Erik att ha det kommersiella 
ansvaret för arbetet med större sponsoravtal och Jesper Hall kommer att ha som uppgift att 
presentera schacket för tänkbara sponsorer. När det gäller annonsförsäljning letar vi efter 
någon som kan jobba med Google Ads. 

e) Redaktör 
Kommittén beslutade att förlänga nuvarande avtal med Ingemar till 30 september. 

f) Medlemssystemet, fortsatt utveckling 
 Hur vi arbetar med utveckling av medlemssystemet bör utredas, eventuellt med extern hjälp. 

Huvudansvaret för prioritering av det praktiska arbetet bör även fortsättningsvis ligga hos 
kansliet.  

g) Strategi och tänkt fortsättning för den nya grafiska profilen 
Frågan bordlades till nästa möte. 

h) Översyn av stadgar 
Frågan bordlades till nästa möte. 

i) Direktmedlemskap i SSF 
Ted fick i uppdrag att utreda frågan. 

§6. Förberedelser inför kongressen  
 Niklas har påbörjat arbetet med verksamhetsberättelsen för 2018, och tar emot synpunkter på 

innehåll och utformning. Vid behov kan Ingemar anlitas för textskrivande. 
 

§6. Nästa möte  
 Nästa möte hålls via Skype den 29 april klockan 12.00. 
 
§7. Övriga frågor 

a)   Maillistor 
 På sikt bör vi ha ett nyhetsbrev som man kan anmäla sig till och avanmäla sig från, för 
 att sprida information om tävlingar och andra aktiviteter. För närvarande undviker vi  
 att sprida information via e-post. 

b)   Strategi digitala kanaler 
 Frågan bordlades.  

c)   Tidskrift för Schack 
 KoSK har fått frågor om personliga åsikter som framförts på redaktionell plats i  
 TfS. Kommittén anser inte att detta är något negativt utan är överens om att det är  
 bra att redaktionen i detta avseende är fristående från förbundets beslutande organ. 
 Eventuellt skulle det kunna vara aktuellt med någon form av redaktionellt råd,  
 gemensamt för våra olika informationskanaler. 
 

§8. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Anders Kvarby, ordförande 
 
 


