Protokoll – IK-möte 28 januari 2015, Google Hangout
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Lennarth Eriksson, Anders Hansen, Niklas
Sidmar (adjungerad)
Frånvarande: Frans Dahlstedt
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes enligt utskickat förslag.
§ 3. Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 5. Redundans och lastbalansering av servern
Sebastian redogjorde för problemen med att vi är beroende av att servern fungerar för att vi
ska kunna lotta tävlingar, exempelvis under SM. Det krävs en beredskap för att det ska gå att
lotta vidare om det blir problem på servern, exempelvis genom att använda en extra server
som speglar den första. Sebastian kontaktar Glesys för att gå vidare med detta.
§ 6. Medlemsbetalning och medlemssystemet
Sebastian har fått en offert från Nordea för betalning via nätet. Sebastian undersöker vidare
vilket alternativ som är bäst.
När det gäller medlemssystemet är GP-serien inlagd och Peter arbetar på att hitta en lösning
för att kunna lotta Fideschweizer systemet. Dessutom behöver monradlottningen korrigeras
och Sebastian kontaktar Peter angående detta.
§ 7. SM
SSF tar ansvaret för livesändning och streaming under SM.
Ny livesändningskurs med Sebastian och Frans planeras också och troligen en ny genomgång
av Peter och/eller Lucas om medlemssystemet och andra möjligheter på hemsidan.
§8.Budget
CS har möte till helgen då den definitiva budgeten ska fastställas. Eftersom de statliga
bidragen blivit högre än väntat kommer vi troligen inte att behöva skära i den preliminära
budgeten.

§ 9. Arkivering och inskanning
Den här veckan återupptas publiceringen av inskannade TfS.
§ 10. Allsvenskan
Anders kommer att spela själv under sammandragshelgen så vi behöver hitta någon annan
som sköter livesändningen. Niklas undersöker detta.
§ 11. Mailhantering
Vi har haft problem med att mail till gmailadresser har blivit försenade och i vissa fall inte
skickats över huvud taget. Sebastian haft haft kontakt med Glesys och fortsätter att
undersöka vad som är orsaken och vad som behöver göras på kort sikt.
För att lösa problemet på längre sikt vill vi att införa så kallad ”SPF-kontroll” på servern så att
inte vem som helst kan skicka mail med schack.se-adressen. Dessutom måste vi rensa våra
maillistor från felaktiga adresser och göra andra anpassningar för att minska risken för
spamklassning.
§ 12. DNS-hantering
Medlemsystemet fungerade dåligt under ca tjugo timmar för någon vecka sedan när
membermaskinen inte kom åt DNS-servern.
§ 13. Schacknätet
Hemsidan Schackslottet har byggts upp inom projektet Schacknätet, och bör vara helt klar
när det andra projektåret tar slut i sommar.
§ 14. Övriga frågor
Varumärkesgruppen har haft ett telefonmöte och kommer under våren att presentera en
konkret handlingsplan.
§ 15. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdag 25 mars klockan 20.30.
§ 16. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande

