Protokoll – IK-möte 9 december 2015, Google Hangout
Närvarande: Sebastian Mauritsson (ordförande), Anders Hansen, Lennarth Eriksson, Niklas
Sidmar (adjungerad)
§ 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. Schack-SM
Sebastian rapporterade från senaste styrelsemötet, där det beslutades att SSF kommer att ta
över huvudansvaret för SM-arrangemanget från 2018 och framåt.
§ 6. Medlemsbetalning och medlemssystemet
Lucas har framför allt jobbat med Yes2chess och integreringen med medlemssystemet under
hösten, medan Peter har fixat en del buggar och gjort anpassningar efter nya regler,
exempelvis när det gäller spelarregistreringar.
Det diskuteras om medlemssystemet borde ha ett annat namn än member.
Under det kommande året bör uppdaterade manualer för systemet göras, inte minst när det
gäller tävlingsdelen som använts allt flitigare av klubbar och andra arrangörer.
Medlemsbetalningsmöjligheten är inte på plats än, men vi har fått allt vi behöver för att
börja testa.
§ 7. Budget
CS:s beslutade vid sitt möte om en preliminär budget där det finns utrymme för de stora ITsatsningar som har påbörjats, främst den fortsatta utbyggnaden av medlemssystemet och
anpassning av schack.se.
§ 8. Arkivering och inskanning
Vi saknar fortfarande några TfS-årgångar, men räknar med att arkivet ska bli helt komplett
under vintern.

§ 9. Allsvenskan
Livesändningen på sammandraget gjordes via Chess 24, vilket innebar en del extra arbete
med inmatning av namn, men fungerade bra.
§ 10. Framtid
Ambitionen är att på sikt koppla ihop medlemssystemet med ekonomi och bokföring. Under
det kommande året räknar vi med att undersöka vad som är möjligt att göra och på vilket
sätt det kan ske..
§ 11. Schacknätet
Schacknätets tredje år pågår, där det bland annat ska tas fram appversioner av de två
Schackma Gandhi-böckerna.
§ 12. Övriga frågor
I budgeten för 2016 finns utrymme för anställningen av en IT-ansvarig på kansliet, som
huvudsakligen ska jobba med utveckling av medlemssystemet, Yes2chess, Schacknätet och
ny hemsida. Lucas Wickström har arbetet med detta under andra halvan av 2015, och IK
beslutar att föreslå styrelsen att erbjuda honom en förlängning av anställningen till 31 juli.
§ 13. Nästa möte
Nästa möte hålls 13 januari klockan 20.30.
§ 14. Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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Niklas Sidmar, sekreterare

Justeras: Sebastian Mauritsson, ordförande

