
PM från Melodifestivalklubbens IT-grupp till Melodifestivalklubbens styrelse  

IT-Gruppen prioritets och projektplan framtagen  2020.06.27 
Uppdaterad efter IT-gruppsmöte per den 2020.08.29 

Närvarande: Johan Berg, Alexander Borodin, Torbjörn Jons, Jonas Jonsson Lars Kristian Stensrud 
Frånvarande: Norpan 

Bakgrund: För ett år sedan (juni 2019) hade IT-gruppen ett möte och fastslog ett antal prioriteter 
och en väg för fortsatt utveckling av våra digitala plattformar. En skrivelse om prioriteringar 
skickades sedan till styrelsen. Vi konstaterade då att vi inom gruppens nuvarande resurser inte hade 
möjlighet att ta oss an de behov av utveckling som fanns för klubben.  
Först och främst utlyste vi därför ett antal ”tjänster” som vi publicerade internt på hemsidan för att 
se om i hade okända förmågor i klubben. Sedan dess har en ny webbansvarig kommit in i rollen 
som kunnat åtgärda flera av de tekniska småfel och problem med långsamhet som fanns på sajten. 
Däremot har vi inte kommit närmare på en lösning vad gäller integration med den gamla databasen 
och hemsida. Det finns ett starkt behov att utveckla användarupplevelsen på sajten och kring våra 
tävlingar.  Av säkerhetsskäl och med risk för framtida kompetenstapp vad gäller kunskaperna om 
dagens konstruktioner med flera hemsidor och databaser är det ytterligare en fördel att förenkla vår 
webbarkitektur framöver.   

Vi har nu uppdaterat våra prioriterade projektlista. Vi vill också se till att arbetet nu blir utfört.  

Våra resurser inom gruppen är projektledande och kravställande men delar av webbutveckling /
databasutveckling gör av extern part. Planen är att ta kontakt med universitetsstuderande, eller 
utbildningar inom IT/webbutveckling, och även lägga upp vårt projekt på olika ”gig”-sajter där vi 
kan få in flera anbud på projektet nedanför. Se även utkast till vår ”platsannons”. Önskemålet är att 
lägga årets IT-budget på detta men även ta höjd redan nu för att vi önskar en mycket större pott 
under 2021. Blir summan mycket hög – så kan eventuellt en del av potten fördelas ut från 2022 års 
budget vad gäller detta arbete. Vi har anledning att tro att summan kommer att överstiga 50 000 
kronor – och fullt möjligt även om arbetet utförs med hjälp av ideella krafter och med hjälp av 
studenter – kan en slutsumma i värsta fall hamna på 100 000 kronor. Vi har dock ingen akut 
situation, att allt detta måsta utföras brådskande, men om vi ska dela upp potten på längre tid så kan 
det bli svårare att hitta kunniga som vill ta sig an ett uppdrag som ligger med en så lång 
tidshorisont. Vår förhoppning är att nedanstående ska kunna utföras för mellan 50- 75 000 kronor 
fördelat på två år. 

Av styrelsen önskar vi i detta läge beslut om accept av ovan beskrivna samt den nedanför mer 
ingående beskrivande övergripande projektplanen – detta för att gå vidare till fasen för att 
kunna ta in anbud och därefter ta ställning till en fördjupad kostnadsbild med budget för ett 
senare definitivt genomförandebeslut senare i höst av styrelsen, alt även av årsmöte om så 
önskas.   

Extra kommentar: I slutet av arbetet när plattformar är ihopslagna, tävlingarna har fått en 
ny design kan även en ny design (eller template) för klubbens hemsida tas fram, men före 
detta arbete vill vi ha fastslaget kring klubbens framtida logga och designmanual Det är också 
ett projekt kring klubbens webbshop som är pausat  - även detta beroende på loggafrågan. 
Det är därför önskvärt av styrelsen att ganska snart lyfta frågan om klubbens framtida logga 



och designmanual för att komma vidare även i dessa frågor.   

> Styrelsen har nu beslutat att gå ut med en enkät till medlemmarna angående klubbens logga 

Prioriteter och projektplan för Melodifestivalklubbens webb- och IT 2020/2021  

Melodifestivalklubbens IT-grupp har enats kring följande vision och övergripande projektplan: 

Vår vision: Att få ihop det nya och gamla med våra olika plattformar och få klubbens digitala 
aktiviteter och tävlingar att bli mer attraktiva och användarvänliga i syfte att öka 
medlemmarnas engagemang i klubben.  

Projekt/uppdragsbeskrivningar enligt prioritetsordning 
UPPDATERAT 2020.08.29  

GENOMFÖRT:  
PRIO 1 – SAMLA DOKUMENTATION KRING VAD VI VILL GÖRA 

1. Beskriva vad som ska göras och hur (se bifogad platsannons)  
2. Konkretisera så att de som ska utföra projekten kan förstå vad som ska göras 
3. Räkna på kostnaderna; Räkna med 50 000 – 75 000 :- i budget fördelat på två år. 
4. Tänka ut var de som kan göra jobbet finns:  
Alexander: Drar i det trådar vi haft förut förut, kollar upp gig-sajter  
LK: Universitetsvärlden, masterstudenter  
Vad vi behöver är php programmering, databaskunninga, UX 
Alexander: Utreda om det finns möjlighet att få ekonomiskt bidrag för denna typ av projekt  
 
Tidplan klart i slutet av juli för beslut styrelsens IRL i augusti  
Deadline 31 juli  
Projektledare: Johan  
Arbetsgrupp: Alexander, Torbjörn, Jonas, Norpan, LK,  

GENOMFÖRT – STYRELSEN BESLUTAT ATT GÅ VIDARE MED FÖRSLAG 
PRIO 2 - BESLUTA 
 
Styrelsen IRL-möte i augusti  
Förbereda ett beslutsunderlag (detta dokument)  
Förbereda för att mer kostnader måste tas  
Därför ta inriktningsbeslut om att större budget måste medges 2021  
Tidplan Styrelsens IRL i augusti  
 
Projektledare: Alexander  

I slutet av augusti nytt uppföljande IT gruppsmöte inbokat 



Styrelsen är beredd att ta årets IT-budget på 25 000:- samt 50 000 :- för nästkommande år för de 
satsningar som önska senligt de prioriteter som finns beskrivna i detta dokument.  

PÅGÅR 
PRIO 3  – HITTA DE SOM KAN GÖRA JOBBET! 

1. Konkreta jobbannonser 
2. Lägga ut trådar i nätverk, studenter mm  
3. Formulera uppdrag på olika gig-sajter 

Besluta om vilka som ska göra jobbet.  
 
Vi har ev hittat några som vill göra jobbet och fått mer exakt kostnadsbild 

STATUS: BESLUT PER DEN 2020.08.29 

- Deadline: 4 september 
Internt utlysning och direktförfrågan medlemmar i klubben angående projekt och ekonomiskt 
inticiament  

- Deadline: 11 september 
Gå ut med förfrågan via andra klubbar i OGAE nätverket om det finns programmeringskunniga.  
Utlysa projekt på svenska ”gig”-sajter samt hos studerande/universitet m.m.  
 
Exempel på svenska gig/offer sajter  
https://www.gigger.se 
www.offerta.se 
https://app.gigger.se/ 
https://www.kvadrat.se/ 

Nästa IT-gruppsmöte ska ske den 19 september kl 12 
Där stäms status av kring hur förfrågningarna har gått och om vi fått in offertansökningar. Har 
resultatet varit klent går vi ut med förfrågan på internationella gig-sajter:  
 
Exempelvis:  
https://www.peopleperhour.com/ 
https://www.upwork.com/ 
https://www.freelancer.com/ 

I samband med årsmöte – presentera status kring projektet 
 
GENOMFÖRT 

https://www.gigger.se/avgifter/
http://www.offerta.se/
https://app.gigger.se/signup/signup_individual
https://www.kvadrat.se/
https://www.peopleperhour.com/
https://www.upwork.com/
https://www.freelancer.com/


PRIO  4 – RENSA GAMLA MEDLEMSUPPGIFTER 
--- 
Rutinen för att bort gamla medlemsuppgifter efter 2 år  
> Rutinen måste säkerställas – från 1 februari – varje år.  
Få bort alla som äldre än 31 dec 2017  
Plocka bort medlemsuppgifterna  

Jonas, LK, Torbjörn, 
LK är projektledare 
Tidsuppskattning: 20 timmar  
Se till deadline är 30 September på detta! 
DETTA ÄR SLUTFÖRT!!! 
projektet tog 20 timmar 
HÄRIFRÅN ÄR DE PROJEKT LISTADE VI NU ÄR ÖPPNA FÖR EXTERN HJÄLP OCH 
HAR EKoNOMISKT INCITAMENT FÖR GENOMFÖRANDE 

PRIO 5  
 
Prioritet 5 (delvis löst) genom nya rutiner och system 
Självadmin för medlemmar dock mm ej löst;  
Medlemsregister – självadmin, flöde, nya medlemmar /password recovery  

Tänka igenom flödet och hur det ska fungera 
nya medlemmar skriver själv in sina uppgifter och kan ändra själv vid reg. 
Funktion för att hjälpa medlemmar att få sina lösenord password-recovery system 
Tänka igenom flödet 

GDPR – analys på hanteringen, vilka ska och inte hantera uppgifterna  

Kunna tänka ut ett logiskt flöde 

Tidsuppskattning: 40 timmars jobb  

Tävlingarna  

Prio 6 

Johan och Jonas har påbörjat beskrivningar 
Formulerat för alla tävlingarna hur vi vill ha detta  

My Number One – få till ett nytt gränssnitt på denna  
integrera med nya hemsidan  
 
Kunna välja årtal och låt 
Integrera tävlingar 

”ATH – databasen” 



Lägga upp en ny röstningssida för nya hemsidan  
Låtarna finns ju i databasen 

Ha sökruta för låttitel – artist  
och kunna ge poäng 
Tidsestimat: Beror på ambitionsnivå 

Prio 7 
Gissa resultatet 
Integrera och göra gränssnitt 
”Predictdatabasen” 
Tidsestimat: Går ej uppskatta ännu 

Prio 8 
Second Chance – Melodifestivalfavoriten 
Integrera och göra nytt gränssnitt 
”votingdatabasen” 
Prio 9  

Gyllene Älgen 
Integrera och göra gränssnitt 
”votingdatabasen” 
 
Prio 10* 
Retrotävlingarna 
Undersöka om de kan göras i externt system 
Typ VOTR eller nån av dessa gratis quiz system 
Jonas Jonsson 

Påbörjad för OGAE Video Contest  

Prioritet 11 
IT-säkerhetsfrågor 
Analysera säkerheten i vår it-miljö hur vi kan skydda oss bättre mot intrång. 
GDPR-perspektiv 
Anslutning med en krypterad anslutning 

Har inte varit särskilt akut under året. Vi har den med oss i fortsättningen.  

Pausat:  Webbshop  
avvakta status kring loggan för hemsidan 
Pausad tills logga klargjort 
Utredning finns – implementera en färdig modul för detta på hemsidan när vi kan gå vidare 
Styrelsen måste sätta ner foten i augusti kring detta 
 
> En medlemsenkät ska gå ut til medlemmarna i aug/september kring klubbens logga! 



NÄSTAN LÖST  
Gylleneskor/Poplight 
Den gamla arkiverade Poplight.se samt gylleneskor.se har flyttats över till Melodifestivalklubbens 
server och aktiveras under poplight.gylleneskor.se samt arkiv.gylleneskor.se  
Här återstår att aktivera databaserna. Johan undersöker. Vi ska fråga vidare i klubben hos 
databaskunniga om varför sajten inte  sätter igång,  
 
> Nyheter om saken och länkar från klubbens hemsidor förhoppning kunna gå ut med detta 
på årsmötet  

LÖSTA PRIORITETER SEDAN 2019 

Enklare projekt 

Lokala disktrikt – nya postnummer 
 
Utförs under juni 2020  
> Lokala samordnarmötet bestämde – danska medlemmar ska tillhöra Malmö, Norska medlemmar 
ska tillhöra Göteborg eller fördelas ut på andra distrikt Sverige  
> Övriga tillhör Internationellt distrikt, som kommer att hanteras av Ben Johnson  

Projektledare: Alexander  

Biljettbokningssystemet/biljettgrupper 
Ticket-databasen 
Göra om det men behålla funktionen med biljettgruppen 
Slippa att behöva gå igenom dessa manuellt varje år eftersom stor felkälla 

Tidsåtgång varje år i samband med biljettlottning: 1-2 timmar  
 
Martin har nästan fixat detta redan 
> Följ upp med Martin hur detta gått 


