Möte SSF:s Informationskommitté
2012-04-25, Skype
Närvarande: Peter Halvarsson, Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Niklas Sidmar, Bo
Sjögren
§ 1. Mötets öppnades
§ 2. Dagordningen godkändes
§ 3. Niklas valdes till protokollförare
§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 5. Medlemsregister
Peter rapporterade om förbättringar som har gjorts sedan senaste mötet:
-Stöd för lagturneringar med rankinglista som grund istället för allsvenska spelarregistreringar har
införts.
-Rutinen för att lägga till medlem från annan klubb har förenklats.
-Rapporteringen av medlemskap har anpassats efter nya bidragsregler.
-Kartfunktioner för till exempelvis allsvenskan eller SM-gruppen har tillkommit.
-Partidatabas för allsvenskan har införts.
§ 6. Livesändning
Anders hade ingenting nytt att rapportera.
§ 7. IT-projekt
-Anders föreslår att en portalsida läggs upp på live.schack.se. Peter ber till att börja med Lennart
Bonnevier att installera php på sidan.
-Möjligheten att gå över från ”ftp secure” till vanlig ftp-överföring utan att säkerheten blir alltför
lidande diskuteras.
-Anders erbjuder sig att hjälpa till att utforma livesändningssidor åt lokala arrangörer vid behov.
§ 8. Hemsidan
a) Nyhetsrapportering
André valt att sluta som ansvarig på grund av förändrad arbetssituation. Niklas Sidmar har tagit över
nyhetsrapporteringen tills vidare.
b) CMS
Arbetet som leds av Peter Halvarsson har försenats på grund av prioritering av ekonomiska frågor,
men diskussioner om sidstruktur har förts mellan Kent/Peter och Lucas Wickström. Peter arbetar
vidare med detta under sommaren.
§ 9. TfS
a) Publicering av gamla TfS-årgångar på nätet har ännu inte kommit igång, men Bosse räknar med att
börja producera årssammanfattningar inom kort.
b) Niklas rapporterar att det verkar kosta orimligt mycket att göra en professionell
läsarundersökning och alternativa metoder för att göra någon form av enkät eller undersökning
diskuteras, men det beslutas att frågan får vila tills vidare. Peter rapporterar också att styrelsen har
ungefär samma åsikt som IK, att papperstidningen TfS på några års sikt bör kunna ersättas av någon
form av webblösning.
§ 10. Verksamhetsberättelsen

Niklas ansvarar för arbetet med verksamhetsberättelsen som kommer att gå till tryck inom ett par
veckor. 300 exemplar kommer att tryckas och distribueras på kongressen, med distriktshandlingarna
samt till de klubbar som aktivt hör av sig och frågar efter den.
§ 11. Arkivpolicy.
Ingenting nytt rapporterades på arkivfronten.
§ 12. Övriga frågor
-Peter tog upp frågan om säkerhetskopiering av dokument för personal och förtroendevalda i första
hand via nätet. Frans undersöker vidare vilka alternativ som kan tänkas vara lämpliga .
-Peter informerar om lottningsprogrammet "Lotta" som gjorts av Fredrik Qwarfort, LASS, och använts
på vissa håll i Schackfyran under året.
§ 13. Nästa möte hålls om möjligt i samband med SM i Falun.
§ 14. Mötets avslutande

