Möte SSF:s Informationskommitté
2012-09-27, Skype
Närvarande: Peter Halvarsson, Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Sebastian Nilsson,
Niklas Sidmar
§ 1. Mötets öppnades
§ 2. Dagordningen godkändes
§ 3. Niklas valdes till protokollförare
§ 4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Medlemsregister
Peter rapporterade om några förbättringar som har gjorts sedan senaste mötet:
-Distriktsserier och andra lagturneringar går numera utmärkt att köra i medlemssystemet.
-Systemet stöder numera också Monradlottning, exempelvis lottades Svenska Cupen live via
medlemssystemet.
I övrigt håller utvecklingsarbetet på att avslutas för att Peter istället ska ägna sina krafter åt
hemsidan.
Systemet är för närvarande helt beroende av Peter, men kunskaperna behöver föras vidare. Första
steget blir att Peter går igenom systemet översiktligt med Sebastian.
§ 6. Livesändning
Anders kommer att sköta livesändningen från Malmö i de tre första Elitserieronderna.
Frans rapporterade från SM där han hade hand om livesändningen. Trots diverse mindre
teknikproblem fungerade det bra under hela turneringen.
Streaming från kommentatorsrummet ordnades för andra gången och var även i år mycket lyckad.
§ 7. IT-projekt
-Anders påbörjar uppbyggandet av en partidatabas, med till att börja med partier från gamla SMgrupper.
§ 8. Hemsidan
a) Nyhetsrapportering
Niklas meddelar att han fortfarande sköter nyhetsrapporteringen med avlösning då och då från Kent.
På sikt hoppas vi fortfarande kunna lägga ut åtminstone delar av nyhetsrapporteringen externt.
b) CMS
Arbetet som leds av Peter Halvarsson har fortfarande inte kommit igång riktigt, då utvecklingsfasen
av medlemssystemet bör avslutas först.
§ 9. TfS
Publiceringen av gamla TfS-årgångar har ännu inte återupptagits. Vi siktar på att komma igång inom
kort, men utan de ambitiösa årssammanfattningarna.
§ 10. Övriga frågor
-Peter rapporterade från CS strategimöte. Sebastian fick vid mötet i uppdrag att utreda nuvarande
och framtida kommunikations- och informationskanaler mot Schacksverige, exempelvis TfS,
maillistor, hemsida och sociala medier som Facebook.
§ 11. Nästa möte hålls onsdag 5 december 20.00.

§ 12. Mötets avslutande
Sekreterare
_____________________________________
Niklas Sidmar

Justeras
_____________________________________
Peter Halvarsson, ordförande

