Protokoll – IK-möte 19 oktober 20.30
Skype
Närvarande: Sebastian Mauritsson (ordförande), Håkan Jalling, Carl Fredrik Johansson, Niklas Sidmar (adjungerad)
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordning fastställdes enligt utskickat förslag.

§3.

Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

Teknik
a)
Livesändning
Både under Skol-SM och det allsvenska sammandraget har det varit vissa problem med livesändningen.
Under Skol-SM kördes livesändningen på schack.se-servern, vilket inte är optimalt.
Planen är att vi ska ha ytterligare en server så att vi har separata servrar för livesändning, hemsida och
medlemssystem.
Visningen av livesändningen bör kunna anpassas beroende på exempelvis typ av tävling, antal bräden etc, och
kanske bör det även finnas en färdig modell för streaming som klubbar som vill sända sina tävlingar kan
använda.
b)
Medlemssystemet
Även med medlemssystemet blev det problem under sammandraget, något som kan ha berott på att
livesändningen tog mycket resurser. Det förklarar dock inte alla driftsstopp. Sebastian fortsätter att
undersöka detta tillsammans med Lucas Wickström och Peter Halvarsson.
Någon form av joursystem för problem med medlemssystemet bör upprättas.
Pågående arbete i medlemssystemet kommer att vara med som en rapportpunkt på kommande möten.
c)
Kortbetalning
Kortbetalningslösningen är igång och användes framgångsrikt under Skol-SM. Det kommer även att vara
möjligt att låta arrangörer utanför SSF använda betallösningen, och vi avser att testa detta så fort som
möjligt.
d)
Övrigt
Stockholms Schackförbund har meddelat att de inte har resurser att arrangera TV-sändningar under SM i
sommar. Vi undersöker vad som krävs för att SSF ska kunna göra detta, och vad det skulle kosta.

§6.

Varumärkesfrågor
a)
Grafisk profil
Grafiska profilen antogs på styrelsemötet och kommer att implementeras gradvis, huvudsakligen under 2017.
Niklas kontaktar kommittéerna, som får i uppdrag att se över det material som de använder för att det ska
anpassas till profilen.
b)
Övrigt
Fördjupning av varumärkesarbetet krävs och kommer att ske efterhand. Utkast till kommunikationsplan
finns, och diskuteras på nästa möte.

§7.

PR/Media
a)
Pressmeddelanden, presskontakter
Mycket skulle kunna göras, men det är i första hand en resursfråga, och som läget är nu anser kommittén att
den nivå vi håller är acceptabel.
b)
Officiell fotograf
Lars OA Hedlund utses till officiell fotograf för SSF. Ett önskemål inför lanseringen av den nya hemsidan är att
ta fram högupplösta pressbilder inom olika områden.
c)
Sociala medier
Vi bör ha en strategi för hur vi använder sociala medier, och tar med detta i arbetet med
kommunikationsplan.
d)
Wikipedia
Håkan har talat med Peter Holmgren och Lasse Linusson som gör jubileumsboken. Mycket material som
skulle kunna användas finns.
e)
Övrigt
Vi har kunskaper i organisationen när det gäller TV-sändningar, och bör ha en plan för hur vi ska kunna
använda den.

§8.

Sponsring
a)
Handlingsplan, ansvariga
Håkan framhöll att det är viktigt att ha en plan för hur vi tar hand om de avtal vi säljer innan vi börjar sälja.
Håkan och Ingemar bygger vidare på det material som Håkan tidigare har tagit fram till styrelsen inför nästa
möte.

§9-§12 sköts upp till nästa möte
§9.

Hemsidor
a)
Rapport nya hemsidan
b)
Tidsplan, resurser
c)
Övriga webbsisor

§10.

Interninformation
a)
Tidskrift för schack
b)
Korrschack
c)
Nyhetsbrev
d)
Övrigt

§11.

Ekonomi

§12.

Övriga frågor

§13.

Nästa möte
Nästa möte hålls 3 november 17.00.

§14.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Sebastian Mauritsson, ordförande

