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Møtet gjennomføres som et digitalt møte.

Sak 22/2/1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt
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Sak 22/2/2

Orienteringer fra administrasjonen
Personellsituasjon:
Marianne Møllerop og Harald Christian Sagevik har sine siste arbeidsdager i forbundet 28. februar.
Yonne Tangelder slutter i skolesjakken 31. mars. 
 
Pelle Mykland arbeider 40 prosent deltid ved siden av studiene frem til sommeren. Han følger opp
Frifond-ordning i USF i overlapp med Marianne, og det praktiske rundt Eliteserien og arrangement i
NSF. 
 
May-Helene Gram Franck hadde sin første arbeidsdag i Sjakk & Samfunn 3. januar, og har kommet
godt inn i kontormiljøet. 
 
For å løse utfordringer med manglende personell i SkoleSjakken er Vibeke Ekeland Grønn engasjert
midlertidig i deltid frem mot sommeren. Hun vil bistå i søknadsarbeid og med gjennomføring av
sjakk5ern. Torbjørn Dahl bistår på timebasis i skolesjakkturneringer på Spillsjakk. 
 
Norsk Sjakkblad: 
Neste utgivelse går i trykk 28. mars. Se egen sak på dette. 
 
Sjakk og samfunn / Skolesjakken: 
Oppfølging av pågående prosjekter. Sjakkbenkprosjektet i ferd med å rulles ut over hele landet. En ny
ungdomssatsing med samarbeid med ungdomsklubber er satt i gang, og over 100 fritidsklubber for
ungdom ble påmeldt første ukene. Oppfølging av andre prosjekter. 
 
Har hatt møte med Sparebankstiftelsen som var imponert over det som er fått til til tross for pandemien.
De uttrykte seg positive til ny treårig avtale både for sjakk og samfunn og skolesjakken. Oppfordret til å
sende begge søknader samlet til søknadsfristen 1. april. 
 
Søknaden sendt i SkoleSjakken til Utdanningsdirektoratet før jul er ikke behandlet enda. Søknad til
Bufdir rettet mot digital inkludering rettet mot SpillSjakk ble sendt i januar. 
 
Øvrig: 
Søknad sendt til Anthonstiftelsen 15. februar om støtte til talentsatsing (lignende søknad som Flere mot
sjakktoppen som ble sendt sparebankstiftelsen i desember - svar på denne ventes i mars). 
 
Søknad sendt til IMDI for inkluderingstilskudd sendt 16. februar. Har søkt om støtte som kan overføres
til sjakklubber som ønsker å arrangere åpne og inkluderende arrangement, eller andre
integreringsinitativ. 
 

Sak 22/2/12

Medlemsoversikt
 Vedlagt er medlemstall for 2022.
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Sak 22/2/3

Økonomisk oversikt
Vedlagt følger økonomisk oversikt så langt i 2022. Så langt bare ordninære utgifter, med unntak av
ekstra støtte til Turneringsservice for oppgraderinger. 
 
Vedlagt er også foreløpige regnskapstall og balanse for 2021. Regnskapet er ikke klart
styregodkjenning enda, men tallene stemmer. Det eneste som gjenstår er enkelte honorarkrav som ikke
er blitt sendt inn enda. 
 
Regnskapet for 2021 viser et underskudd på 26 000, et negativt avvik på 46 000 opp mot et  budsjettert
overskudd på 20 000. 

Sak 22/2/4

Regnskapsføring i forbundet fra og med 1. mars
Marianne Møllerop som har stått for regnskapsføringen i forbundet har sin siste arbeidsdag. Hun har i
dag innehatt en rolle som organsiasjonssekretær for Ungdommens Sjakkforbund, men også vært den
som har ført regnskapene i begge forbund. Hun går 1. mars over i en ny jobb med å arbeide med
regnskap på fulltid i Optimal-Økonomi AS.
 
I januar og februar har sjakkontoret hatt ukentlige opplæringstimer med Marianne for innføring i
regnskapsrutiner på kontoret. 
 
Som følge av dette har kontoret ønsket å gå over til ekstern regnskapsføring. 
 
Det er innhentet tilbud til å få regnskapet løst eksternt, og kontoret har hatt konkrete forslag til fastpris
på regnskap fra to aktører. Randi Regnskap og det overnevnte Optimal-Økonomi AS. 
 

Tilbudet fra Randi Regnskap er en fastpris på 156 000 eks. mva for begge forbund. Dette vil
inkludere utgifter til regnskapsprogram, men vil kreve at forbundet går over fra Tripletex til
24SevenOffice som regnskapsprogram. 

Tilbudet fra Optimal-Økonomi AS er en fastprisavtale på 150 000 eks. mva for begge forbund.
Her vil årlig kostnad til Tripletex regnskapsprogram komme i tillegg (kostnader på 30 000 kroner).
Den store fordelen med dette tilbudet er at regnskapet fortsatt vil kunne føres av Marianne
Møllerop, og at det på den måten vil være gå lite tid med til innføring i vårt regnskap og endring i
rutiner. Til orientering kan det nevnes at selskapet ledes av autorisert regnskapsfører Stine Marie
Møllerop, som til orientering er søster av Marianne Møllerop.

 
Generalsekretærs anbefaling er at vi aksepterer tilbudet fra Optimal-Økonomi AS, selv om dette er
dyrere, vil arbeidstid oppfølging tjene på det da det vil kreve minimalt med tid og ressurser i
overgangen til ekstern regnskapføring. 

Vedtak
Norges Sjakkforbund inngår fastprisavtale med Optimal-Økonomi AS om ekstern regnskapsføring. 
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Sak 22/2/5

Turneringer
Fast orientering fra turneringssjef. 
 
Sjakk-OL 2022: 
Dersom det er prakitsk mulig og ingen realistisk mulighet for endringer i uttaket til det norske laget i
åpen klasse i OL er det ønsket å bekrefte uttak på et tidligere tidspunkt enn 1. mai. Dette for å gi mer
tid til forberedelser, arbeid med sponsorer, medieinnsalg og lignende. 
 
Godkjenning av premier til landsturneringen
I testamentet etter Bjørn Kristian Bjørnsen er det tydelig presisert at midler fra fondet ikke skal gå på
bekosntning av premiepenger satt av fra arrangør. I årets eliteklasse er premiefondet fra arrangør
redusert, og spørsmålet er da om dette bryter med vilkårene i fondet.  

Vedtak
Styret støtter at det foretas tidlig uttak av spillerne i åpen klasse gitt at det ikke er praktisk mulig 

Skal gi tilbakemelding til arrangør at ordlyden i testamentet til Bjørn Kristian Bjørnsen må overholdes
strengt, og at de vanlige beløpet i eliteklassen opprettholdes. Arrangør avsatte beløp til premier. Styret
melder tilbake til arrangør at de må se på premiestruktur. 

Side 4 av 12

Dokumentet er digitalt signert med BankID av: EN, SA



Sak 22/2/6

Akademi for unge sjakklærere
Sparebankstiftelsen DNB innvilget i 2021  500 000 til å gjennomføre et «Akademi for unge
sjakklærere», med mål om å trene opp unge i alderen 14 - 23 år til selv å kunne gjennomføre
grunnleggende undervisning i sjakk. Akademiet vil ha den pedagogiske siden av opplæringen i fokus.
 
Finansiert gjennom dette prosjektet ble det høsten 2021 gjennomført et FIDE-trenerkurs i Oslo der et
flertall av deltakerne var unge. Det har likevel hele tiden vært tiltenkt at størstedelen av prosjektet skal
innebære å utvikle et trenerkurstilbud i forbundet. 
 
I januar ble det lyst ut en anbudsrunde for å gi tilbud. Utlysningen ble offentliggjort på sjakk.no, og
aktive aktører som tilbyr sjakktrening i Norge ble oppfordret spesielt til å komme med tilbud. Rammen
for anbudet var satt til 400 000 kroner. Av de resterende midlene tildelt i prosjektet nær halvparten brukt
i forbindelse med gjennomføring av høstens FIDE-trenerkurs, mens det resterende er avsatt til øvrige
administrative utgifter fra forbundet i forbindelse med kurset. 
 
Følge kriterier er oppgitt at skal ligge til grunn for valget av tilbud: 

Planer for videre drift utover første år. Det er viktig at kurset rimelig kan gjennomføres utover det
første året.
At kursopplegget bygger på tidligere arbeid, enten i Norge eller i FIDE.
Prosjekterfaring.
Bakgrunn innen pedagogikk eller tilsvarende fagområder, eventuelt relevant arbeidserfaring.

 
Innen anbudsfristen kl 15:00 den 10. februar kom det tilbud fra følgende aktører.

Sjakkhuset (Torbjørn Ringdal Hansen og Kristoffer Gressli)
Spillsjakk DA (Lucas Ranaldi og Johannes Haug)
SK1911 og 1911U (Geir Nesheim)

 
Alle tilbudene er lagt ved som egne vedlegg for gjennomlesning

Vedtak
Velger Sjakkhuset sitt tilbud. 

Sak 22/2/7

Utredning om sammenslåing mellom NSF og USF
Norges Sjakkforbunds kongress og Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte vedtok i 2021 å utrede en
sammenslåing mellom de to organisasjonene. Vedtakene var likelydende fra de to forbundene og
fastsatte følgende:  
 
Det nedsettes en felles arbeidsgruppe NSF og USF som innen 31.12.21 skal utrede om NSF og USF
bør slås sammen til ett forbund. Alle relevante forhold skal belyses, og arbeidsgruppen skal avgi en
innstilling til styrene. Saken skal settes opp på agendaen for kongress og årsmøte i 2022, der det fattes
beslutning i saken. 
 
På bakgrunn av dette satte styrene i NSF og USF ned et en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet.
Arbeidsgruppen bestod av Kristine Ganz fra Sande Sjakklubb/Sande Sjakklubb Ungdom, Geir Nesheim
fra SK1911 / SK1911U og forbundenes felles generalsekretær Eirik Natlandsmyr.
 
Gruppen ble gitt følgende mandat: 
Arbeidsgruppen skal utrede konsekvenser av sammenslåing mellom USF og NSF. Alle relevante
forhold skal belyses, men det skal særlig undersøkes økonomiske konsekvenser for forbundene lokalt
og nasjonalt, og hvilke organisatoriske endringer som kreves for sammenslåing. Arbeidsgruppen kan
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selv involvere andre ressurser til å bidra i arbeidet dersom det er hensiktsmessig.
 
Utvalgets har siden i høst arbeidet med å kartlegge støtteordninger, gå gjennom lokallagsregnskap,
gjennomføre en spørreundersøkelse til klubber og lokallag i organisasjonen, og gjennomført møter med
sentrale støttegivere som LNU og Barne- ungdom og familiedepartementet. 
 
Det siste dokumentet og avklaringen fra LNU kom tirsdag 8. februar (se vedlegg), og det har i etterkant
av dette vært behov for å svare ut noen av punktene som påpekes her. 
 
I sum vil utvalget anbefale at styret frem mot kongressen foreslår en sammenslåing av USF og NSF,
men det vil kreve at det frem mot kongressen gjøres næremere arbeid særlig knyttet til lover og
kontingentstruktur for å sikre at ungdomsorganisasjonen fortsatt er støttebererettiget. 
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Vedtak

1. Kontingentstruktur
En ny felles organisasjon vil ha et særlig viktig virkemiddel for å oppnå medlemsvekst og andre
forhold i form av ny kontingentstruktur. Dette må utredes, og det bør kanskje foretas en foreløpig
vurdering etter styremøtene.

Anbefaling: Foreslå for styrene at det foretas en første vurdering hvis styremøte går inn for
sammenslåing, og frem mot offentliggjøring i mars.

2. Medlemsbladene
Disse bør ses nærmere på – ikke selvsagt at det skal fortsette som i dag med to blader. Dette er i
prosess i dag.
Anbefaling: som i punkt 1.

3. Turneringstilbudet
Løsning for det felles turneringstilbudet vil være et stort delområde. Saken bør neppe legges frem
uten noen første tanker om dette. Men endelig utredning, forlag og vedtak kan gjerne komme etter
årsmøtebehandling.

Anbefaling: Det bør lages en foreløpig utredning innen fremlegg i mars. Skissere roadmap for
arbeid etter et evt årsmøtevedtak.

4. Regionstruktur/Kretsstruktur
De to forbundene har i dag ulik kretsstruktur. I forbindelse med en sammenslåing har norsk sjakk
en god anledning til å rydde opp her.

Anbefaling: La et eget utvalg nedsatt etter vedtak om å gå sammen gi innstilling. Sende på
høring. Deretter fatte beslutning i styret, som er gitt myndighet til dette i lovene.

5. Lover og reglementer
Her ligger et stort arbeid og venter etter et sammenslåingsvedtak. Dette kan føre med seg mye
godt i form av ny og oppdatert vurdering av mange forhold.

Anbefaling: La et eget utvalg nedsatt etter vedtak om å gå sammen gi innstilling. Sende på
høring. Deretter fatte beslutning i den nye kongressen

6. Utvalg
NSF og USF har i dag ulike løsninger på mangt og meget, mest typisk i disiplinærsaker der
sentralstyret fatter vedtak og RU er ankeinstans mens det i USF er disiplinærutvalget om fatter
vedtak og forbundsstyret er ankeinstans. En opprydding her kan føre med seg mye godt i form av
ny og oppdatert vurdering av mange forhold.

Anbefaling: La et eget utvalg nedsatt etter vedtak om å gå sammen gi innstilling. Sende på
høring. Deretter fatte beslutning i den nye kongressen, der også avklaring av hvilke utvalg som
skal velges av kongressen kan avklares.

7. Tilpasse utvalgsstruktur og annet til krav i aktuelle støtteordninger.
Mange av dagens støtteordninger har krav til hvordan ting skal være organisert. Dette må
analyseres, og norsk sjakk må tilpasse seg.

Lage foreløpig utredning innen fremlegg i mars.

Styret støtter å gå videre med prosessen mot et forslag om sammenslåing, og gir arbeidsgruppen
videre mandat til å følge opp utforming av oppfølgingssakene frem mot neste møte. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/2/8

VM i lyn- og hurtigsjakk i Norge
Bakgrunn: 
Styret har i strategien vedtatt et ønske om å arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk. 
 
Vedtatte rutiner for Internasjonale mesterskap finnes her: https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-
reglementer/vedtak-om-internasjonale-sjakkmesterskap-i-norge 
 
De fastsetter at internasjonale mesterskap i Norge skal arrangeres av Norges Sjakkforbund. Når det er
aktuelt kan NSF inngå avtale med norske eller internasjonale samarbeidspartnere om å arrangere
mesterskap i Norge. NSF avtaler fra gang til gang hvem forbundet samarbeider med om det aktuelle
mesterskapet, og vilkårene for dette samarbeidet. Søknader til den aktuelle rettighetshaver om å få lagt
et internasjonalt sjakkmesterskap til Norge skal sendes av NSF. Unntak fra og endringer i disse
bestemmelser kan bare godkjennes og vedtas av NSFs Sentralstyre.
 
Drøfting: 
Siden forrige sentralstyremøtet i desember har to aktører skriftlig kommet uttrykt ønske om å være
vertskap for et VM i lyn og hurtigsjakk i Norge. Dette er Norway Chess i Stavanger (Tower AS), og et
Oslo-initiativ bestående av Anders Lindstad (Kjentfolk), Arnt Olav Andersen (Flott gjort/Levende by),
Harald Christian Sagevik (NSF frem til 28. februar) og Kristoffer Gressli (Stjernen SK / Sjakkhuset). 
 
Det er derfor nødvendig å skissere opp den videre prosessen frem mot søknad om mesterskap. Har
ikke mottatt tilbakemelding fra FIDE på forespørsel om hvor valgprosess og status for mesterskapene i
2023, 2024 eller 2025. 
 
Relevante dokumenter for søknad kan likevel finnes her:

Recommendations for Organization of Top-level Tournaments -
https://handbook.fide.com/chapter/C01 
Vedlagt er reguleringene for lyn- og hurtig-VM 2021

 
Sentrale komponenter i en søknad vil være: 

Finansiering og budsjett - et lyn- og hurtigmesterskap anslås å koste minst 20 millioner kroner.
Hvordan skal dette finansieres? Det må legges en realistisk plan for finansiering fra næringsliv,
stat og kommune. 
Spillested for turneringen med kapasitet til minst 300 spillere
Plan for overnatting og annen infrastruktur
Opplegg for sponsorer og samarbeidspartnere
Sidearrangmenter som kan skape merverdi for norsk sjakk 
 

Saker til diskusjon: 

NSFs rolle i gjennomføringen av lyn- og hurtig-VM. Hvor stort eierskap skal NSF ha i et slikt
arrangment, og hvor mye skal deleges bort til ekstern arrangør. 
Prosessen videre - skal det legges opp til en prosess med åpen konkurranse mellom
interessenter, eller skal styret ta utgangspunkt i de to aktørene som til nå har meldt interesse?  

Vedtak
NSF går videre med prosess for å søke samarbeidsaktører til et VM i lyn- og hurtigsjakk i Norge. Krav
til arrangører må presiseres, så ikke klubber og aktører uten mulighet til å gjennomføre et slikt
arrangement bruker tid på å søke. 
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Sak 22/2/9

Spillsjakk - Oppfølging av sak på forrige styremøte
Styret nedsatte på forrige møte en arbeidsgruppe for å se på Spillsjakk og anbefale videre retning.
Gruppen har bestått av Torbjørn Dahl, Lasse Løvik og Asbjørn Steinskog. I tillegg har Theo Wait og
Anniken Vestby vært påkoblet arbeidet. 
 
Kommentarer fra Torbjørn til gjennomgangen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cubS7T9CW8ge-
rSezEyqnLnvCGzdF2F_QnY6tT_GmTM/edit#gid=0
 
Se vedlagt dokument fra arbeidet som vurderer Lichess-alternativet. 

Vedtak
Fortsetter med spillsjakk som nå. Viderefører utvikling av SpillSjakk styres gjennom behovene til
SkoleSjakken og Sjakk & Samfunn, og videre utviklingskostnader skal dekkes gjennom prosjektmidler. 

Når utkast til ny driftsavtale for Spillsjakk kommer skal denne sendes styret med forslag til
kostnadsfordeling. 
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Sak 22/2/10

Jente- og kvinnesatsing i norsk sjakk
Sammenslåing av jenteutvalget og kvinnerekrutteringsutvalget: 
NSF har i dag nedsatt et kvinnerekrutteringsutvalg som skal utarbeide forslag for å få flere kvinner med
i norsk sjakk. Utvalget har bestått av Linda Fageri Sæthren, Sheila Barth Standford og Harald Christian
Sagevik. I USF er det et eget jenteutvalg med formål å dele ut midler til tiltak for jenter. Utvalget består i
dag av Marte Kyrkjebø, Andreas Fossan og Maud Rødsmoen. 
 
I begge utvalg er det nå behov for å supplere med medlemmer, og det har blitt uttrykt ønske om et
klarere mandat og midler for utvalgene. For å kunne samkjøre arbeidet med rekruttering av jenter og
kvinner til norsk sjakk kan det være fornuftig å slå de to utvalgene sammen. 
 
Jenteutvalget i USF har de siste årene fått tildelt 50 000 kroner og arbeidet etter følgende mandat: 

Jenteutvalget er et utvalg nedsatt av USF som skal disponere tildelte midler til beste for jentesjakken
gjennom ulike trivselsskapende tiltak, og fordele midler til dem som søker om det. Det grunnleggende
formålet er å bidra til at flest mulig jenter trives i et trygt og inkluderende sjakkmiljøet slik at jenteandelen
i USF vokser.
 
Kvinnerekrutteringsutvalget har ikke vært tildelt midler, men har arbeidet med å komme med forslag
som kan bidra til økt rekruttering. I 2021 bidro utvalget til utforming av søknad om mangfoldsmidler for
en gjennopprettelse av "jentebrigaden", og har påpekt behov for bedre varslingskanal og en
miljøarbeider/kontaktperson for kvinner i forbundet. 
 
Det foreslås at utvalgene slår seg sammen til ett utvalg, et jente- og kvinneutvalg. Som mandat
foreslås USFs mandat å videreføres, det gir både rom til å initiere egne initativ, og samtidig kunne
tildele midler til gode initativ. USF viderefører sin støtte på 50 000 kroner til utvalget, i tillegg bør NSF
vurdere å sette av tilsvarende midler til utvalget for å kunne gjennomføre ønskede tiltak. 
 
Legg inn kommentar til forslag til hvilke personer som bør forespørres å sitte i utvalget. De sittende
medlemmene i utvalget i dag blir forespurt om det er ønske om å fortsette. 
 
Landslagstrener for kvinnene: 
Ole Christian Moen er landslagssjef og kontaktperson inn mot lagene både i åpen klasse og
kvinneklassen. Frem mot sjakk-OL har det blitt uttrykt ønske om å ha en egen trener for å følge opp
landslaget i kvinneklassen. Det har her vært uttrykt ønske om å ha en sterk spiller som samtidig har
erfaring fra å trene de beste kvinnene.
 
For å følge opp de beste kvinnene frem mot sjakk-OL er Frode Urkedal blitt ønsket og foreslått i en slik
rolle. Han har sagt seg villig til å påta seg en slik rolle, og har allerede blitt benyttet i trening av de
beste kvinnene gjennom dronningspranget. De praktiske eller økonomiske rammene er ikke fastlagt.
Utkast til avtale er er vedlagt. 

Vedtak
Støtter sammenslått utvalg. Administrasjonen må utarbeide mer konkrete statutter og sammensetning
for nytt utvalg. 
 
Styret ønsker å bidra med tilsvarende støtte som USF til kvinnesatsing og bidra med 50 000. 
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Sak 22/2/11

Norsk online-rating
Forbundet har mottatt et forslag om å lage  norske online-ratinger.
 
Bakgrunnen er å kunne gi til de mange spillere som er blitt utrolig mye bedre i løpet av pandemien og
som vil trenge lang tid å få riktig FIDE-rating, spesielt i Blitz. Så kan man publisere ratingene 1 mars og
kanskje fire ganger pr. år deretter og klubber og fylker kan holde onlinemesterskap som er ratede.
 
Forespørselen er som følger: 
Jeg kan lage FIDE-ekvivalente rating for de 270 spillerne som deltok i Blitz for kr. 2000 + Moms. Jeg har
en metode å konvertere Lichess til FIDE, men korrigere for spillerne som er veldig underratet på FIDE i
dag, og dere får et regneark med alle 270 spillerne med navn, Lichess navn, FIDE rating Blitz og
Classic, og online NSF rating forslag etter turneringen. Jeg vil også bruke en korreksjon for FIDE Blitz
ratingtall, som jeg vil sette lik det høyeste av FIDE Blitz og FIDE Classic minus 100 fordi mange har spilt
altfor lite FIDE-ratet Blitz. Jeg vil gi en kort dokumentasjon av metoden så en annen kan overta hvis
forbundet går for online-ratinger.
 
Har jeg forutsetninger for dette? Ja da, jeg har alltid vært interessert i Elo-systemet, og korresponderte
med professor Elo om deflasjonsproblematikken i sjakken etter Fischer-bølgen i USA. Da ble mange
etablerte spillere frustrerte da de tapte ca. 100 rating poeng da mange barn begynte å spille sjakk.
Professor Elo introduserte den gangen «bonuspoeng» til systemet som tilførte mange poeng til
systemet, men på en litt for tilfeldig måte.
 
Styret bør diskutere hvorvidt Online-ratinger er noe vi bør satse på. Det er ikke mange år siden NSF
vedtok å gå bort fra en nasjonal rating, samtidig kunne dette vært et tiltak for å gi en mer formell
anerkjennelse av nettspillere og deres spillestyrke. Samtidig er det mulig å argumentere for at dette vil
kunne ta bort noe av betydningen av å kunne oppnå en offisiell FIDE-rating. 

Vedtak
Styret avviser forslaget om å innføre en norsk online-rating. 

Sak 22/2/13

Stillingsinstruks for generalsekretær
Se vedlagt innstruks. 

Vedtak
Styret vedtar stillingsinstruks for generalsekretær med følgende tillegg.
 
Generalsekretær er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og
inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften. Avtaler av strategisk art skal legges fram
for styret til informasjon. Strategiske samarbeidsavtaler som binder organisasjonen utover operativt
prosjektsamarbeid, skal legges fram for styret til beslutning.
 
Organisasjonens konti disponeres av daglig leder ved at han/hun signerer utbetalinger opp til kr 50
000. Beløp utover dette, og som ikke inngår som del av kontorets faste kostnader, skal godkjennes av
kasserer. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/2/14

Norsk Sjakkblad i nytt format
Kommende utgave av bladet vil komme i nytt design som følger ny grafisk profil, og i større format.
Formatet på bladet blir 21x27, dette er tilsvarende format som New in Chess. Dette gir et verdifult løft
for en av de mest synlige medlemsfordelene. 
 
Totalt vil dette øke trykk og porto-kostnadene per blad med 15 000-20 000 kroner (i dag er kostnadene
120 000 - 140 000 avhengig av opplagstall. I tillegg vil det være en engangskostnad med
designoppdatering til 60 000 kroner. Dette er kostnader som også vil omfatte Førsteraden, og beløpet
vil derfor deles med USF.
 
Det arbeides fra kontoret med annonsører for bladet. Til nå er det annonser solgt annonser i første blad
solgt for 8 000 kroner.  Lykkes det å selge ut annonsene planlagt vil det dekke inn prisøkningen på
bladet. I 2021 hadde ikke bladet annonseinntekter (annonsene var en del av andre avtaler). 
 
Saken er i forkant av styremøtet drøftet med styreleder i NSF og USF, men da det vil føre til økning i
kostnadene løftes den også til styret. 

Vedtak
Styret godkjenner Norsk Sjakkblad i nytt format. Kostnadsinndektning avklares rundt
budsjettgjennomgang. 
 
Bør undersøke om arbeidet kan ha merverdi for prosjekter, og at kostnadene til utformingen med det
kan fordeles.
Vedtaket var enstemmig.
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