Protokoll – IK-möte 1 juli 2015, Google Hangout
Närvarande: Sebastian Nilsson (ordförande), Anders Hansen, Lennarth Eriksson, 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. SM
Det kommer som bäst att bli 48 livebräden under SM, och Jesper Hall och Stellan Brynell
kommer att kommentera SM-gruppen på plats. Tisdagen under SM-veckan kommer
Sebastian att hålla i en livesändningskurs.
§ 6. Medlemsbetalning och medlemssystemet
Det är klart med ett avtal med Nordea och registrering där när det gäller betalningar via
internet. Nästa steg är att göra klart själva portalen, som ska beställas från NetAceept.
Sebastian håller i detta.
Lucas Wickström anlitas för att göra en egen modell för Yes2chess, och i samråd med Peter
Halvarsson kommer han att koppla samman anmälan och medlemshantering för tävlingen
med medlemssystemet.
§ 7. Budget
Inga stora avvikelser från budget är aktuella på IK:s olika konton.
§ 8. Arkivering och inskanning
1902 och 1903 är inskannade och kommer att publiceras under sommaren. Övriga årgångar
saknas fortfarande.
§ 9. Allsvenskan
Höstsammandraget i Elitserien och Superettan spelas i Lund, och Anders kommer att hålla i

livesändningen.
§ 10. Framtid
Översyn av varumärket pågår och kommer att få en del praktiska konsekvenser under
hösten, då bland annat en översyn av våra webbplatser kommer att göras.
§ 11. Schacknätet
Hemsidan Schackslottet har lanserats, och vi har beviljats bidrag från Arvsfonden för ett
tredje år.
§ 12. Övriga frågor
De problem som vi har haft med att komma åt gamla mail från mailservern ser ut att vara
helt lösta.
§ 13. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdag 2 september klockan 20.30.
§ 14. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande

