Protokoll – IK-möte 9 september 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 lades till handlingarna.
§ 5. Medlemsbetalning och medlemssystemet
Det mesta är klart när det gäller kortbetalningar via internet, och nu återstår att testa det
och därefter öppna för möjligheten främst i samband med köp via hemsidan och
turneringsbetalningar.
I medlemssystemet har spelarregistreringen anpassats efter nya regler, bland annat den
pågående övergången till Elo. Dessutom finns nu möjlighet att göra separata
spelarregistreringar för olika turneringar.
Anmälningsrutinen för Skol-SM och i förlängningen andra tävlingar har ändrats, bland annat
för att ge bättre möjlighet till överblick för turneringsarrangörer.
§ 6. Budget
Inga stora avvikelser från budget är aktuella på IK:s olika konton.
§ 7. Arkivering och inskanning
1902 och 1903 är inskannade och kommer att publiceras inom kort, och vi har lånat 1899 för
inskanning. Övriga årgångar saknas fortfarande.
§ 8. Allsvenskan
Till höstsammandraget i Lund siktar vi på 40 livebräden.
§ 9. Framtid
Hemsidan kommer att göras om under hösten, och därefter är tanken att utbyggnad ska ske

bland annat med en färdig mall för klubbhemsidor.
§ 10. Schacknätet
Hemsidan Schackslottet har lanserats, och vi har beviljats bidrag från Arvsfonden för ett
tredje år.
§ 11. Tidskrift för Schack
Avtalet med TfS-redaktör Axel Smith går ut vid årsskiftet. IK föreslår styrelsen att vi
diskuterar en förlängning med Axel.
§12. Övriga frågor
Lucas Wickström är anställd under hösten för att arbeta med vår egen modell för Yes2chess,
medlemssystemet, Schackslottet och ny hemsida.
Vinterns Rilton Cup kommer att livesändas via Chess 24 och dessutom blir det TV-sändningar
från tävlingen. Lucas är anlitad av arrangören för att hjälpa till med detta.
§ 13. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdag 21 oktober klockan 20.30.
§ 14. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Sebastian Nilsson, ordförande

