
Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte april 2022

Dato: 21.04.2022 kl 17.00

Sted: Sjakkontoret og online - Invitasjon sendt i teams

Sak 22/3/1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Referat fra forrige møte er godkjent elektronisk. 

Vedtak
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 22/3/2

Orienteringer fra administrasjonen
Gjennomført møte med statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet. Tema var Sjakk og
samfunn, VM lyn- og hurtigsjakk i Stavanger 2023, og generell støtte til norsk sjakk. Har også
gjennomført møte med stortingsrepresentant Turid Kristiansen i Kulturkomiteen fra Høyre med samme
agendapunkter. 
 
Innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen DNB med 475 000 til å kunne videreføre Flere mot
sjakktoppen. Det er gjennomført møter og sendt inn søknad om ny støtte fra Sparebankstiftelsen DNB
til både Sjakk og samfunn og Skolesjakken. Stiftelsen har uttrykt seg positive til å videreføre støtten
til disse prosjektene.  
 
Sjakk og samfunn gjennomfører mye aktivitet. Satsingen på fritidsklubber går godt, de første
Sjakkbenkene er i ferd med å rulles ut. Gjennomført to ukentlige turneringer på Spillsjakk som har blitt
godt mottatt. Godt gjennomført påsketurnering 13. april. 
 
I Skolesjakken er det gjennomført en rekke turneringer på SpillSjakk, samlet over 2000 deltakere,
turneringene har fungert godt og blitt godt mottatt av skolene. 
 
Sjakkbladet utsendt før påske i nytt og oppdatert format. Solgte annonser til første utgave for totalt 16
000 (mot 0 kr i 2021). Det er en fin start. 

Sak 22/3/16

Ansettelse av generalsekretær
President Simen Agdestein orienterer om ansettelsesprosessen. 

Vedtak
Kristine Marie Ganz ansettes som generalsekretær i Norges Sjakkforbund fra og med 1.06.22
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Sak 22/3/3

Økonomisk oversikt - 1. kvartal
Orienteringssak om den økonomiske oversikt for første kvartal. Vedlagt. Fortsatt tidlig på året, men stort
sett ordinære utgifter og inntekter til nå. Fakturering av medlemskontingenter er pågående og ligger
godt an med det. 

Sak 22/3/4

Medlemsoversikt
Se vedlagt medlemsoversikt for 1. kvartal. Medlemstallet nå er på 3498, mot 3793 totalt i 2021. Vi er
godt i rute med tanke på medlemstall sammenlignet med fjoråret. 
 
I strategien har satt et ambisiøst mål for medlemstall, og at vi opp mot det måltallet ligger vi dårlig an til
å nå målet. 

Sak 22/3/5

Regnskap 2021
Regnskapsåret er nå klart for å avsluttes. Årsregnskapet for NSF viser et underskudd på 28 372 kr.
Regnskapet skal endelig godkjennes av kongressen, og skal underskrives av styret på neste
styremøte. 

Vedtak
Balansen må gjennomgås før årsregnskapet avsluttes. Forberedes før gjennomgang med møte med
kasserer. 

Sak 22/3/6

Revidert budsjett 2022
Vedlagt er revidert budsjett for 2022. Revidert budsjett skal godkjennes av kongressen. 

Vedtak
Styret godkjenner revidert budsjett til oversending til kongressen. 
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Sak 22/3/7

Eliteserien 2022/2023
Eliteseriesesongen er over, og erfaringen fra denne sesongen bør tas i bruk inn mot planleggingen av
neste sesong. 
 
Regionale runder: 
Runder spilles andre steder enn Oslo gir merarbeid for kontoret, vesentlig mer kostnader, og basert på
gjennomføringen heller ikke noe klubbene selv ønsker. Det virker som mer styr enn noe positivt.
Stavanger har som eneste klubb uttrykt ønske om regional runde, men runden som ble gjennomført i
Stavanger i år var også den dyreste for forbundet. 
 
Digitale brett:
Livebrett krever både ekstra arbeid og kostnader, og flere ganger i sesongen opplevde vi tekniske
problemer med dette. Det gjør også forbundet mer sårbare for personell og teknisk kompetanse. Clono
er nå godkjent for turneringer. Tilbakemeldinger fra brukere av Clono er at dette er enklere i bruk, og
det gjør det lettere å sette opp. Kan Eliteserien gå foran med å ta i bruk Clono i serien neste sesong?
Det vil medføre en enkeltinvestering i nettbrett (60 000 kroner - her er det mulig med rabatt/sponsing),
men på lengre sikt vil dette være en billigere løsning. 
 
RU har følgende kommentar til bruk av Clono:

1. Det går ikke klart fram av FIDEs regler. Om man baserer seg på Clono fordi man ønsker alle
partier på nett er det uheldig om begge spillere ved et bord nekter å bruke Clono. For andre
turneringer er dette mindre viktig. RU mener det bør fremgå av invitasjonen om spillere må spille
med Clono, eller om de kan reservere seg mot dette.

2. Clono er i henhold til FIDEs regler å anse som et noteringsskjema, og RU ser ingen
betenkeligheter i om noen runder går med Clono, og andre med tradisjonelle noteringsskjema,
eller om noen bruker Clono, og andre tradisjonelle noteringsskjema innen samme runde.

 
Lokaler:  
Det er behov for å finne et mest mulig fast spillelokale for neste sesong. Enkelte spillere har underveis i
årets sesong uttrykt at det er positivt med variasjon, men det gir også mindre forutsigbarhet og mer
kostnader. Her er det viktig at styret bidrar med innspill og kontaktnett, de best egnede lokalene er
kantineområder/aula til bedrifter som ikke er i bruk i helger og som vi kan låne tilnærmet gratis. 

Overnatting:
Kravene fra spillere og lag har økt, og svært mye tid går fra kontoret på å tilpasse preferanser, endring i
deltakere og ligenende fra spillere. Gjennom hotellavtalen har det blitt vanskeligere å få på plass
barterrom på ønskede hoteller.
 
For å lette arbeidet og også spare inn penger kan en løsning være å heller gi et fast beløp i støtte til
klubbene, så står de selv ansvarlig for å sørge for overnattinger. 
 
Kontoret bør samtidig se om det er mulig å få på plass en oppdatert eller ny hotellavtale som er bedre
rettet inn mot behov både for lokaler og overnatting til eliteserien. 

Vedtak
Alle runder spilles i Oslo neste sesong, det gjennomføres ikke splittede runder i 2021/2022-sesongen.
 
Clono tas i bruk for samtlige partier og for livedekning, og krav bruk av Clono må med det legges inn i
turneringsinformasjon. Sjakkontoret skal finne den rimeligste mulige løsningen for Clono-brett. 
 
Sjakkontoret skal arbeide for et fast spillested for Eliteserien, gjerne i tilknytning til overnattingsstedet. 
 
Utformer forslag til modell for dekking av overnatting for å lette arbeidsbyrden med dette på kontoret. 
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Sak 22/3/8

Utvalg - Supplering av medlemmer
Vi har to utvalg som for tiden ikke har medlemmer og som må suppleres. Det er behov for å fylle
utvalgene med medlemmer. 
 
Jente- og kvinnerekrutteringsutvalget (oppfølging av vedtak fra forrige møte):
- 2 representanter fra NSF 
- 2 representantet for USF  
 
Seniorutvalget: 
- Følger opp senioraktivitet. Aleks Semakoff er for tiden eneste medlem av utvalget. 

Vedtak
Benedicte Westre Skog fra NSF-styret blir en del av jente- og kvinnerekrutteringsutvalget fra NSF.
USF-styret kan supplere resten fra listen utarbeidet i eget møte. 
 
Følger opp med gjenværende medlem i seniorutvalget for forslag om medlemmer som kan sitte i
utvalget. Oppfordrer utvalget til å komme med forslag om oppdatert mandat. 

Sak 22/3/9

Medlemsundersøkelse - trivsel og miljø
Vi har behov for å gjennomføre en medlemsundersøkelse i norsk sjakk for å kartlegge  et bilde av
trivsel og miljø i organisasjonen. Dette er sak som bør opp på styremøte, men for å kunne ha klart et
forslag ber jeg om tilbakemeldinger og innspill på hva som må kartlegges.
 
Undersøkelsen bør ikke være for lang, men få med det vestentlige. Blir det for langt og føles irrellevant
vil trolig en del respondenter falle fra underveis.
 
Til spørsmålene om mobbing og seksuell trakassering har jeg i stor grad tatt utgangspunkt i
formuleringene Forsvaret bruker i sin årlige undersøkelse for å kartlegge dette. Dette er
gjennomarbeidet og gjennomtenkte formuleringer som er blitt brukt der i flere år. 
 
Rent praktisk vil den bli sendt ut med SurveyMonkey eller tilsvarende. 
 

Vedtak
NSF sender ut medlemsundersøkelse. Jon Kristian følger opp fra styret undersøkelsen videre med
administrasjonen. Ønsker utsendelse før sommeren. 
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Sak 22/3/10

Saker fra styret til kongressen
 
Sammenslåing av NSF og USF 
 
Utvalget for sammenslåing av USF og NSF anbefaler at forbundene slår seg sammen. Utvalget har
fortsatt sitt arbeid og vil invitere klubber og kretser til innspill til arbeidet - både gjennom møter og
skriftlig. 
 
Utredningen og innspill fra organiasjonen vil danne grunnlaget for et vedtak på kongressen. Kongress
skal nå bare ta stilling til om forbundene skal slå seg sammen, og prosessen videre frem mot et ny
felles kongress for sammenslått organisasjon ved årsskiftet. Det er likevel viktig at organisasjonen får
presentert utkast til hvordan ny organisasjon vil bli seende ut. 
 
Legger på ny ved rapporten utvalget utarbeidet sist som bakgrunn. Det er ikke gjort endringen i denne
siden forrige styremøte. 

Vedtak
Styret ber utvalget fortsette arbeidet frem mot neste styremøte i mai, og levere et komplett forslag til
behandling basert på innspill kommet i innspillsrundene til det neste styremøte i mai. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/3/11

Innsendte saker fra organisasjonen til kongress 2022
 
Forslag fra Stavanger sjakklubb:
 
SPILLERE PÅ LAG I ELITESERIEN KAN BARE REPRESENTERE ETT KLUBBLAG
Eliteserien har de siste årene blitt dominert av klubber som har hatt mange utenlandske tittelspillere på
laget. Disse spillerne er i stor grad hverken registrert som norske i FIDE registrert og heller ikke bosatt i
Norge. Mange av disse spillerne deltar også på andre klubblag i utenlandsk seriesjekk.

Stavanger Sjakklubb mener at man innen sjakken bør følge samme regler som generelt gjelder innen
idretten, dvs. at man bare kan representere én klubb. Representasjonsregelen om max en klubb bør
gjelde på globalt nivå.
 
Forslag til vedtak:
Spillere som deltar i Eliteserien i sjakk kan gjennom Eliteseriesesongen ikke representere andre
klubber, hverken i Norge eller internasjonalt.

Relevant regelverk:
https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer/reglement-for-seriesjakken
 
Begrunnelse:
Stavanger Sjakklubb mener at man innen sjakken bør følge samme regler som generelt gjelder innen
idretten, dvs. at man bare kan representere én klubb.

Dagens praksis er uheldig da den ikke er i tråd med vanlig praksis innen andre idretter og den
generelle oppfatningen om hva et klubbmedlemskap innebærer. En annen uheldig side ved
eksisterende reglement er at spillere kan kvalifisere seg for å spille Europacup for flere ulike klubblag.
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Det finnes ikke et sentralt registrer internasjonalt for klubbmedlemskap, og forslaget er derfor vanskelig
å følge opp i praksis. Sjakk som i stor grad en individuell idrett har ikke lagt opp til strenge føringer for
klubbmedlemskap. 
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Flere av de norske toppspillerne deltar i seriespill i andre land for utenlandske klubber, med bedre
betingelser enn i den norske eliteserien. En konsekvens av vedtaket kan være at norske toppspillere nå
vil la være å spille i Eliteserien. 
 
 
 
Forslag fra Stavanger sjakklubb:
 
Krav om norsk statsborgerskap for deltakelse i Eliteklassen, representasjonsoppgaver og
deltakelse på norske landslag
 
Deltakere i klasser i Landsturneringen hvor det kåres Norgesmester, er kun åpne for spillere som er
norske statsborgere. Tilsvarende gjelder for representasjonsoppgaver som deltakelse i EM og VM samt
deltakelse på norske landslag i OL og EM for lag.
 
Relevant regelverk:
https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer/landsturneringen
 
Begrunnelse:
iht. gjeldende reglement for Landsturneringen er kravet for deltakelse i klasser hvor det kåres
norgesmester, at man representerer Norge i FIDE, dog slik at Sentralstyret kan dispensere fra kravet i
klassene miniputt og lilleputt.

En søknad om å representere Norge i FIDE sammenheng, er opp til NSF ved administrasjonens og
styrets skjønn. Det er ikke et nedfelt regelverk og retningslinjer for hvordan dette skal behandles.
Stavanger SK mener at Norges Sjakkforbund uansett bør følge hovedregelen innenfor idretten forøvrig
hvor det kreves norsk statsborgerskap for deltakelse på landslag o.l.
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Dette er praktisk mulig å gjennomføre, men vil være svært strengt. Mange av spillerne som har bodd
lenge i Norge og representert landslaget de siste årene ville med disse reglene ikke kunne spilt. 
 
 
 
 
Forslag fra Bærum Sjakklubb:
 
 «Eliteserien utvides fra 10 til 12 lag». 
 
Saken skal behandles på klubbstyremøte og Kretsting i Oslo & omegn sjakkrets 27. april. Bakgrunn,
begrunnelse og komplett liste over forslagsstillere sendes i etterkant av Kretstinget. 
 
Kommentar fra administrasjon: 
Forslaget er ikke fullstendig med begrunnelse enda, men saken er lett forståelig og noe sentralstyret
likevel kan ta stilling til. 
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Vedtak
Forslag 1: SPILLERE PÅ LAG I ELITESERIEN KAN BARE REPRESENTERE ETT KLUBBLAG 
Styret støtter ikke forslaget, da dette både vil være vanskelig for å følge opp i praksis, og samtidig
svekke muligheten for norske spillere å delta i utenlandske serieturneringer. 
 
 
Forslag 2: NORSK STATSBORGERSKAP FOR LANDSLAG
Styret støtter intensjonen i forslaget, men vil komme med et alternativt forslag der det er mulig å
representere Norge gjennom tilknytning, dette kan skje gjennom å være norsk og FIDE og vært bosatt i
landet de siste to årene. 
 
Forslag 3: UTVIDELSE AV ELITESERIEN
Styret behandler ikke forslaget før begrunnelse er innsendt. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/3/12

Flere mot sjakktoppen 2022/2021
Norges Sjakkforbund har fått innvilget 475 000 kroner til Flere mot Sjakktoppen de neste to årene. USF
har fra tidligere vedtak støttet talentarbeidet med 125 000 i året.
 
Vedlagt er søknaden. Ønsker innspill og tanker fra styret på hvordan opplegget nå skal legges opp
disse årene.
 
Fra søknaden: 
 
I gjennomføringen av prosjektet vil det først bli rekruttert til utviklingsgruppene, og fastsatt oppdaterte
uttakskriterier.
 
Så vil prosjektet starte med samlinger og utvikling av individuelle opplegg - tidsmessig tilpasset de
viktigste turneringene i sjakkåret. Disse er typisk Nordisk mesterskap for Ungdom i februar, EM
individuelt, VM for Ungdom i september. EM og VM for landslag i november. Samlingene vil fokusere på
forberedelsene til neste viktige turnering, men også følge et helhetlig opplegg for utvikling av gruppen
og de enkelte spillerne. Innholdet i samlingene vil typisk være gjennomgang av relevant materiale
(åpninger/midtspill/sluttspill) forberedt av trenerne, "hjemme-oppgaver" løst mellom samlingene av
utøverne, nærliggende temaer som kosthold, mental innstilling, treningsoppgaver løst under samlingene
og gjennomgått i etterkant, gjennomgang av spilte partier av utøverne osv.
 
Det vil være løpende kontakt mellom utøverne og trenere/ledere mellom samlingene for å følge opp
utvikling og støtte utøver i relevante spørsmål.
 
Fremdriftsplan:

Konstituere utviklingsgruppe og prosjektleder for ny periode (tidlig vår 2022)
Gjennomføre 4 fysiske samlinger 2022
Gjennomføre 4 fysiske samlinger år 2023

 
Vi har fått innvilget halvparten av det vi har søkt om. Dette anbefaler jeg at løses med å redusere antall
samlinger til to hvert år, og så legge opp til digital kontakt/turneringsaktivitet mellom rundene. 
 
Punkter til diskusjon i styret: 
 

Prosjeklederrollen - sist ble det faglige i prosjektet fullt styrt av egen prosjektleder, mens
sjakkontoret fulgte opp det praktiske arbeidet med digitale turneringer og fysiske samlinger.
Hvordan skal denne rollen nå legges opp?

Samarbeid med eksisterende utviklingsmiljø, NTG og TTG. Kan f.eks toppidrettsgymnasene gis
støtte og mot at de er vertskap for en samling hver? Lignenede modell som tidligere
landslagssamlinger. 

Uttak - Hvordan skal treningsgruppene velges ut? Her kan en løsning være å delegere dette til
uttakskomiteen i USF. 

 
 
 

Vedtak
Saken oversendes til diskusjon i toppsjakkutvalget for beslutninger. Styret støtter at uttak foretas
gjennom uttakskomiteen i USF.  
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/3/13

Søknad om VM i lyn- og hurtigsjakk Stavanger 2023
Norges Sjakkforbund i samarbeid med Tower AS, arrangørene av Norway Chess, ønsker å arbeide for
et VM i lyn- og hurtigsjakk på hjemmebane i Stavanger i 2023.
 
Verdensmesterskapet er intensivt over fem dager og samler nær 300 av verdens fremste spillere. Det
er et visst ratingkrav for å få være med, men normalt vil vertsnasjonen ha mulighet til å stille med flere
deltakere. For norsk sjakk vil et VM på hjemmebane kunne bli en romjulsfest for alle sjakkinteresserte,
og et arrangement å strekke seg etter for spillerne. 
 
Vi vil sende en felles søknad til Kulturdepartementet om støtte gjennom tilskuddsordningen for
arrangementsstøtte (https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/kunngjoring-av-ny-soknadsrunde-
for-tilskuddsordning-for-arrangementsstotte/id2901347/)  innen 15. mai. I ordningen er det mulig å søke
om støtte til inntil halvparten av kostnadene til et arrangment, oppad til 10 millioner kroner.
Totalkostnader til VM i lyn- og hurtigsjakk beregnes til rundt 20 millioner kroner.
 
Planer både for logistikk, spillested og budsjetter er i stor grad allerede på plass fra tidligere arbeid med
å utarbeide søknad. 
 
For styret må det fastsettes hvilken rolle Norges Sjakkforbund skal ha i en arrangørorganisajon. I
Kulturdepartementets "Må-krav" til arrangementsstøtte står det følgende: 
 

Søker må være en frivillig, medlemsbasert organisasjon med idrett/fysisk aktivitet som formål, eller
et arrangementsselskap majoritetseid av slik(e) organisasjon(er). Et eventuelt overskudd skal
tilfalle organisasjonen og dens formål.
Dersom søknaden gjelder et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som
er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon, må denne være søker eller medsøker på
søknaden om statlig tilskudd og for øvrig oppfylle formålet med ordningen.

Vedtak
To søkere har uoppfordret sendt søknad om å få arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk i Norge. Den ene
søkeren trakk seg etter en kort mailutveksling med styremedlem Frode Antonsen.
 
Styret vedtok at man i samarbeid med Tower AS søker og VM i lyn- og hurtigsjakk i 2023.
 
Samarbeidsformen mellom partene nedfelles i en egen avtale som inngås mellom NSF og Tower AS.
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/3/14

Forespørsel om å være vertskap for lansering av Dvorkovichs
FIDE-presidentkampanje
 
Styret har fått forespørsel om å være vertskap for Arkady Dvorkovichs kandidatur som FIDE-president. 
 
Her har litt om opplegget:

The pre-election period starts on 7 May 2022. Given that Mr.Dvorkovich might be visiting Norway those
dates, it was considered as the potential place where to make an official announcement of the election
ticket.

Such announcement shall be a public event with the Presidential Candidate and some of the members
of his potential team participating. 
 
Potential date: 9.05. (Monday is better than Saturday from the point of view of media attention).
 
Potential format: press conference & program presentation.
 
Potential participants: 
- Mr.President & his 2-3 future team members (Deputy, Treasurer, Vice-President/Secretary);
- Representative of the Norway Chess Federation (preferred, but optional);
- Media representatives.
 
Note: Mr.Dvorkovich would act as a Presidential Candidate, not FIDE President.
 
Contents:
- Ticket program presentation;
- Q&A session of media. 
 
Your kind assistance on the attraction of the events company would be required for the following issues:

- location of the press conference;
- equipment/setup for the presentation and press conference;
- stream of the press conference;
- production of the branded back-drop;
- provision of media attendance;
- photographer.

Vedtak
Styret takker nei til denne forespørselen. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/3/15

Kvinner i norsk sjakk - ref NRK-sak
Diskusjon om mediesak i NRK, der blant annet sterk kritikk rettes mot forbundet og styret. 

Vedtak
Styret ønsker å følge opp med en kampanje for synliggjøring på arrangementer for inkludering og
forventet oppførsel. Klare forventninger og informasjon i tilknytning til årets landsturnering. Lage
plakater og synliggjøre rutiner for oppfølging. 
 
Sende ut undersøkelse for å kartlegge situasjonen. 
 
Generelt oppfordre til å melde fra, spre ordet om varslingsportal. 
Vedtaket var enstemmig.
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