
 
 
 
Protokoll 
 
KoSK-möte 2 september 2019 20.00-21.00 
Skype 
 
Närvarande: Anders Kvarby (ordförande), Ted Gemzell, Erik Malmstig, Ingemar Falk (adjungerad), Fredrik 
Lindgren (adjungerad), Niklas Sidmar (adjungerad) 
Frånvarande: Håkan Jalling 
 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3. Föregående protokoll  
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§4. Nästa möte 
 Nästa möte hålls 7 oktober 20.00. 
  
§5. Lägesrapporter 

a) Försäljning/sponsorer 
I väntan på en annan lösning fortsätter Ingemar att sköta kontakter angående  
försäljning/sponsorer. Diskussioner har påbörjats med några företag. 
Spelbolag fortsätter att höra av sig och de som är intresserade kan lämna sina erbjudanden 
skriftligt. För närvarande gäller dock styrelsebeslut om att inte sälja spelannonser. 

b)  Sponsoreventet 6 november  
Fredrik och Jesper planerar för ett sponsorevent i samarbete med Cederqvists advokatbyrå. 
Inbjudan kommer att färdigställas inom kort och Fredrik ansvarar för att bjuda in företag till 
eventet. 

c) schack.se 
Ingemar har kollat besökstrafik under året, och noterat en tydlig ökning jämfört med 
tidigare. Samarbete har inletts med nätschackklubben Stockholm Wasabis och nyligen  
arrangerades ett lyckat event med onlinesimultan. 

d) Nästa version av schack.se, 
Arbetet med nya schack.se pågår men en del jobb återstår fortfarande, främst med att  
anpassa sidan till Wordpress samt att flytta över material från nuvarande sidan. 

e) Försäljning – mål, organisation och säljstrategi 
Frågan bordlades. 

f) Manual för schack.se:s redaktionella innehåll 
Frågan bordlades. 

g) Strategi för digitala kanaler 



Frågan bordlades. 
h) Strategi och tänkt fortsättning för den grafiska profilen 

Frågan bordlades. 
i) Web-shop 

Niklas har sett över webbshopen så att de grundläggande funktionerna  
är tillgängliga i väntan på nya hemsidan. 

j) Direktmedlemskap i SSF 
Frågan bordlades. 

k) Översyn av stadgar 
Frågan bordlades. 

l) Nyhetsbrev 
Frågan bordlades. 

 
§6. Övriga frågor 

a)   Maillistor 
 Tidigare beslut om att undvika att sprida information om tävlingar och andra aktiviteter via e- 
 post förtydligas med att det tills vidare gäller även SSF:s egna tävlingar.  
 

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


