
    
  

 
 

RAPPORT TILL IT-KOMMITTÉN 2022-02-09 

 
BUDGET 
Budgeten följs enligt den årsplanering som upprättades för 21/22 (av tilldelade medel har 
hittills 45% förbrukats). Denna budget inkluderar även en extra kostnad på 30000kr för 
uppdatering av Ruter som kommer att genomföras under februari månad.  
 
Omprioriteringar av ärenden fick göras under september-november: 

• Prestandaproblem på hemsidan uppdagades vid höstens start vid tillfällen då 
hemsidan hade en högre användarfrekvens än normalt under en vecka. Problemen 
innebar att hemsidan vid vissa tillfällen låg helt nere eller gick långsamt. Felsökning 
och åtgärder har vidtagits av våra konsulter och en diskussion med ansvarig på 
Interlan har genomförts för eventuellt vidare insatser. Prestandaproblemet har i 
nuläget minskat, men är inte helt avfärdat ännu. 

• Åtgärder har även vidtagits vad gäller att vissa e-postadresser särskilt hotmail/gmail 
som inte gick fram i utskick från hemsidan, eller hamnade i skräppost.  
Bedömningen i nuläget är att detta problem är åtgärdat. 

 
IT-STRATEGI 20/21 
Prioriterade områden och de budgeterade medlen fördelades inför 21/22 enligt följande: 
Förvaltning 30% 
Kommunikation/statistik 25% 
Klubbfunktion 25% 
GDPR 10% 
Förstudie ligamodul 10% 
 
Utfallet av den hittills använda budgeten (220131) visar fördelningen: 
Förvaltning 66% 
Kommunikation/statistik 18% 
Klubbfunktion 16% 
GDPR 0% 
Förstudie ligamodul 0% 
 
Förklaringen till att ”Förvaltning” tagit så stor del är den tidigare beskrivningen av 
prestandaproblemen med hemsidan. 
Förstudien av ligamodulen har ännu inte en tillsatt arbetsgrupp men planeras att genomföras 
under våren.  
GDPR har ännu inte krävt några konkreta IT-åtgärder men kommer att göra under våren. 



 
 

ÄRENDEREDOVISNING 
Förutom de återkommande uppdateringarna av våra minisajter (Allsvenskan, Svenska 
Cupen(lottning), Bridgefestivalen, SM-Lag och övriga finaler, Nybörjarträffen, Live Cup etc) 
samt felrättningar i befintliga funktioner har nya funktioner tillkommit.: 
 
Några exempel: 

• Medlemsstatistik som går att följa månadsvis och jämföra med tidigare år. 
• Möjlighet att skicka meddelande till anmälda spelare direkt från startlistan. 
• Löst problemen med mailutskick till hotmail/gmail för ovan punkt. 
• Mina sidor länk går direkt till klubbsida. 
• Gamla klubblistor för mp, rp och hcp har ändrats till nya BIT-listor. 
• Säkerhetsåtgärd för hemsidan som ändrat till https. 
• Ny funktion i matrikeln som visar betalår för alla medlemmar i klubben. 
• Ny uppdatering av Teamviewer som fungerar direkt från Ruter. 
• Nya mästarpoängsklasser; silver med guldstänk, guldsimultan har skapats. 
• Visuella förbättringar på klubbarnas ruterkonton. 
• Möjlighet att skapa flera omgångar i BIT (inte arkiv/spader). 
• Reviderat mp-kalkylatorn. 
• Flaggvisning i CC-anmälan är nu möjlig igen. 
• Ny visning av medlemsavgiften för en klubb (grön/röd sida) och medlem. 
• Korrigering av bronspoäng – automatiskt utifrån antal brickor. 
• Ny beräkning av rankingpoäng utifrån ett treårsintervall. 
• Anmälningsknapp för moderering av ett foruminlägg. 
• Möjlighet att rotera giv i givredigeraren 

För att nämna några… 
 
IT-KOMMITTÉN 
ITK fick en ny ordförande, Rickard Ohlsson (ROL), som har satt sig in i nuvarande 
organisation och rutiner. ROL deltar aktivt i de veckovisa planeringsmötena. Tyvärr är inte 
kommittén i sin helhet ännu tillsatt, vilket inneburit att det ej heller genomförts något ITK-
möte. 
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