Protokoll – IK-möte 27 november 2013, Google Hangout
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson, Anders
Hansen, Niklas Sidmar (adjungerad)
1.Mötets öppnande
Sebastian förklarade mötet öppnat.
2.Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
3.Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.
4.Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5.Rapport CS-möte
Sebastian lämnade en kort rapport från senaste CS-mötet.
*IK kommer under 2014 att subventionera playchesslicenser till främst SSF-tävlingar.
*Åldern för att få TfS med automatik ändras från 18 till 15 år
*Satsning på hemsidan fortsätter med ytterligare en viss ökning av resurserna. Försök med
webb-TV kommer att göras, främst under SM och under SM tar även SSF över ansvaret för
livestreamingen.
§ 6.Medlemssystemet och Lottningsprogram
Medlemssystemet har sedan tidigare använts för att lotta lagtävlingar och kommer i januari
även att användas för Flick-SM. Möjligheten att lotta även SM i medlemssystemet håller på
att undersökas.
§ 7. SM
Livesändningskurs kommer att hållas under SM. Sebastian försöker att hitta en kursansvarig.
Det var vissa problem med den nya modellen för livestreamingen i somras, bland annat
krävde den stor bandbredd. Sebastian talar med Lucas Wickström, som har tagit fram
modellen, om detta inför sommaren.

§ 8.Förbättra information/reklam för SSF
Vi saknar en tydlig mediestrategi, men det kräver en del jobb för att ta ett samlat grepp om
våra olika kommunikationskanaler. På lite sikt är det dock önskvärt att ta itu med detta, och
Niklas bereder frågan inför nästa möte. Anders undersöker samtidigt lämpliga sätt att
använda sig av social medier i kommunikationen, exempelvis genom en mer strukturerad
facebooksida.
§ 9. Serverproblem
E-postklienten på SSF:s server är fortfarande problematisk. Sebastian stämmer av detta med
Lennart Bonnevier, och Sebastian undersöker även vad det finns för möjligheter att ta fram
någon sorts system för felhantering av IT-frågor.
Sebastian kollar även upp vad vi har för avtal när det gäller backup av servermaterial,
eftersom vi har haft problem att komma detta när vi vid några tillfällen har behövt det.
§ 10. Övriga frågor
På styrelsemötet kom också önskemål om att ta fram visitkort till anställda och
förtroendevalda. Niklas tar fram ett förslag på visitkortsmall, och stämmer av med Lennarth
som undersöker hur man har gjort i Stockholms SF.
§ 11. Nästa möte
Nästa möte bestäms till 15 januari 20.15.
§ 12. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande

