
Referat fra NSFs 93. kongress 2014. 
 

Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. 

 

President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer som var gått bort 
siden sist. Han nevnte spesielt avdøde æresmedlem Magnus Monsen. 

 

1. Fullmakter ble godkjent for 78 personer. I tillegg var det 12 personer med talerett, og noen 

observatører (ikke opptalt). 

Fullmaktskomite: Geir Nesheim, 1911 og Lars Breivik, Drammen 

 

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ole Christian Moen, OSS, foreslo å 

omgruppere på rekkefølgen for å få avviklet de viktigste sakene før VM-finalen i fotball. 
Kongressen flyttet derfor Punkt 11. valg til etter punkt 6. Kongressen vedtok presidentens 
forslag om å behandle RU sin rapport om ”Konklusjoner fra RU i saken oversendt fra forrige 
kongress” som innkommet forslag mellom opprinnelig forslag 1 og 2 (i referatet gitt nummer 
1B). Kongressen vedtok også å behandle ”anke fra SOSS om eliteserien” som forslag 6 selv 
om dette kom etter tidsfristen. Etter forslag fra Petter Fossan, Stavanger SK, ble det også 
vedtatt å behandle forslag 5 først av de innkomne forslaga. Johs Kjeken, 1911, påpeke at 
innkommet forslag 3 (utpeking av EU) logisk måtte behandles før valget. Kongressen vedtok å 
gjøre det. 
 

Dette referatet gjengir behandlinga i samsvar med opprinnelig dagsorden. 
 
 

3. Som referenter ble valgt: Per Blikra, Stavanger SK og Anders Sørjordet, 1911Til å 

undertegne kongressreferatet ble valgt: Lars Breivik, Drammen SK og Tore Kristiansen, 
Kristiansund SK. 

Som tellekorps ble valgt Oddvar Aasen, Moss og Gisle Bjugn, Sotra. 

 
 

4. Som dirigent ble valgt: Geir Nesheim, 1911 

 
 
 

5. Årsberetning. 
Generalsekretær Geir Nesheim gikk gjennom åreberetningene. 
Vidar Fossum, OSS, savnet sjakk i media og spurte hva NSF og årets NM-arrangør hadde 
gjort for å få sjakk i media. Informasjonssjef Gisle Bjugn, Sotra SK viste til en formidabel 
økning i omtale av NSF i media i første halvår 2014, og arrangøren ved Øystein Brekke, 
Modum SK, beklaget at han ikke hadde gjort mer, men viste også til godt arbeid mot 
lokalpressa fra Trondheim sjakkforening. 
 
Under punktet om Norsk sjakkblad minnet Geir Nesheim om at NSF søker etter ny redaktør 
og takket avtroppende redaktør Silje Bjerke, 1911, for innsatsen. Han viste også til at det har 
vært økning i medlemstallet i første halvår 2014.  
 
Kongressen godkjente årsberetningene uten endringer. 
 
 

 



6. Regnskaper 

Generalsekretær Geir Nesheim gikk gjennom regnskapene for NSF og tilhørende 

fondsregnskaper som ble godkjent uten endringer. På spørsmål fra Per Blikra, Stavanger SK, 

ble det store negative avviket på inntektene forklart med at COT (Sjakk-OL i Tromsø) på grunn 

av usikker og dårlig økonomi, ikke betalte tilskudd i 2013. COT vil heller ikke betale tilskudd i 

2014 uten at regnskapet til COT viser overskudd. Andre inntekter ref. note 5 er derfor ca. kr 

500 000 lavere enn revidert budsjett for 2013 da COT-midlene ikke er utbetalt, og det er 

usikkert om disse midlene i det hele tatt vil bli utbetalt.  

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. 

Kongressen godkjente regnskapet for 2013. 

 

7. Innkomne forslag: 
 
Forslag 1 (fra Fredrikstad SK og Sarpsborg SK). Norges sjakkforbund gjør en revurdering av 
spørsmål om ny logo 
 
Øystein Brekke, Modum SK, foreslo: Kongressen vedtar at den nye vedtatte logoen for NSF i 
2014 gjelder som jubileumslogo for 100-årsjubileet. Tidligere logo gjelder fortsatt inntil 
videre som NSF’s ordinære logo.  
Vedtak (vedtatt med ikke opptalt stort flertall):  Kongressen vedtar at den nye vedtatte 
logoen for NSF i 2014 gjelder som jubileumslogo for 100-årsjubileet. Tidligere logo gjelder 
fortsatt inntil videre som NSF’s ordinære logo. 
 
Forslag 1B (fra RU). Konklusjoner fra RU i saken oversendt fra forrige kongress 
 
Leder av RU, Hans Olav Lahlum, Akademisk, gikk gjennom viktige elementer i rapporten fra 
RU. Hovedkonklusjonen var at det ikke var grunnlag for disiplinære tiltak mot partene. 
Steinar Hardersen og presidenten på vegne av NSF uttrykte begge tilfredshet med RU’s 
konklusjoner, og anså seg som parter i saken ferdig med denne. 
 
Forslag 2 (fra Kjell Johannesen). Saker som årets kongress bør ta stilling til.  
 
Partene i sakene er forsonte og i ordvekslingen som pågikk ble temaet ansett ferdig diskutert 
av kongressen. 
 
Med bakgrunn i den salomoniske løsningen fra RU i forslag 1B foreslo Tom Jenkins, OSS, at 
dette forslaget ikke ble behandlet. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak (enstemmig): Saken behandles ikke av kongressen. 
 
 
Forslag 3 (fra Sentralstyret). Sentralstyret peker ut medlemmer til  Eliteutvalget. 
 
Inntil nå har kongressen foretatt dette valget.   
 
Vedtak (vedtatt mot 1 stemme): Kongressen presiserte at endringen gjelder fra valg av nytt 
styre på denne kongressen. 
 



 
Forslag 4. (fra sentralstyret) Fremdriftsplan for overgang til ett ratingsystem i Norge (FIDE-
rating)  
 
Øystein Brekke, Modum SK, forslo en presisering i forslaget siste punkt slik at det lyder: 
Tidligst ved endt 2016/2017-sesong opphører det norske ratingssystemet og erstattes av 
FIDE’s ratingsystem. Tidspunktet skal endelig bekreftes av en ny kongress i NSF. 
 
 Vedtak (enstemmig): Fra og med 2014/2015-sesongen, oppfordres alle norske arrangører om 
å FIDE-rate turneringene sine. Fra og med 2015-2016-sesongen er det krav om at alle norske 
turneringer FIDE-rates. Tidligst ved endt 2016/2017-sesong opphører det norske 
ratingssystemet og erstattes av FIDE’s ratingsystem. Tidspunktet skal endelig bekreftes av en 
ny kongress i NSF. 
 

 
Forslag 5. (fra sentralstyret) Norges sjakkforbund skal søke medlemskap i Norges 
idrettsforbund.  
 
NSF hadde eget informasjonsmøte kvelden før kongressen med godt oppmøte og mye 
informasjon og diskusjon. Presidenten gikk gjennom forslaget og begrunnelsen for dette. 
Leder av USF, Eirik Næss hadde også et samlet styre i USF bak seg i sin anbefaling av 
forslaget.  
 
Øystein Brekke foreslo at sentralstyret gis fullmakt til å utarbeide forslag til søknad om 
medlemskap i Norges Idrettsforbund. Før en søknad kan sendes må vedtak om dette fattes 
av ordinær eller ekstraordinær kongress i NSF. 
 
Etter dette var det diskusjon om en skulle diskutere saken på kongressen eller ikke. Et stort 
flertall vedtok å stoppe diskusjonen. Etter det ble Øystein Brekke sitt forslag enstemmig 
vedtatt (3 avholdende stemmer). 
 
Etter forslag fra Geir O. Aagedal, Bergens SK, lovte generalsekretæren at NSF skulle prøve å få 
til ytterligere et informasjons-/diskusjonsmøte om denne saken i løpet av Landsturneringen 
2014. 
 
 Vedtak (enstemmig):Sentralstyret gis fullmakt til å utarbeide forslag til søknad om 
medlemskap i Norges Idrettsforbund. Før en søknad kan sendes må vedtak om dette fattes 
av ordinær eller ekstraordinær kongress i NSF. 
 
Vedtak på ekstraordinær kongress må være avholdt innen 30.11.14 som er siste frist for å 
søke medlemskap i NIF i kommende fireårsperiode fra 2015-2019. 
 
 
Forslag 6. (fra SOSS) ”Regelbrudd i eliteserie”-saken.  
 
Bjørn Nytrø, Vålerenga fremmet følgende forslag med tilhørende argumenter: 
SOSS beholder Eliteserieplassen og Eliteserien 2014/15 spilles med 11 lag. Tre lag rykker ned. 
Det nye sentralstyret får ansvar for gjennomføringen. Den ekstra kampen kan spilles med to 
runder en av spilledagene, over internett eller på annen måte. Siden endringen gir et ekstra 
lag fra Østlandet, så vil de totale reisekostnadene fordels på flere lag og startkontingenten 
kan således gå noe ned. 
 



Hans Olav Lahlum - som leder for RU - presiserte at det er RU som har endelig myndighet i 
saker som dette, og at turneringsleder og RU ikke hadde noe valg i konklusjoner med det 
regelverket som er vedtatt. Lahlum minnet om at kongressen kan vedta å endre 
serieoppsettet, og oppfattet Nytrø’s forslag som å invitere kongressen til å gjøre dette, og 
ikke som en overprøving av RU i den konkrete saken. Ved en utvidelse av Eliteserien til 11 lag, 
så er det naturlig at SOSS blir det ellevte laget. 
 
 Vedtak (vedtatt med 22 mot 12 stemmer): SOSS beholder Eliteserieplassen og Eliteserien 
2014/15 spilles med 11 lag. Tre lag rykker ned. Det nye sentralstyret får ansvar for 
gjennomføringen. 

 
 

8. Budsjett med budsjettkommentarer. 
 
Forslag fra Ole Christian Moen, OSS om uendret kontingent. Forslaget ble nedstemt med 15 
mot 10 stemmer. Kongressen vedtok nye kontingentsatser som utgjør en økning på 9,1% i 
samsvar med innstillingen med 17 stemmer for og 8 stemmer mot.  
 
Kongressen vedtok enstemmig revidert budsjett 2014 og budsjett 2015. 
 
 

 

9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover: 
 

Så langt er det ikke mottatt søkere til Landsturneringen 2016. Sentralstyret har vært i dialog 
med konkret arrangørklubb, og skal arbeide intensivt med å finne arrangør. 

 

Moss SK har søkt om opsjon for Landsturneringen 2018 i forbindelse med 100 årsjubileet for 
klubben. Ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

10. Ungdommens Sjakkforbund 
 

Samarbeidet ble kommentert av presidenten som sa at det fungerer godt. Fra våren 2014 har 
NSF og USF fått felles generalsekretær igjen og ressursene på sjakk-kontoret blir brukt på 
tvers av organisasjonene.  

 

11. Valg.  

 

Til kongressen var følgende innstilling levert av valgkomiteens leder: 

Sentralstyret       

President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg 

Vise president Morten L Madsen Sotra SK Ny 

Kasserer Oddvar Aasen Moss Ny posisjon 

Turneringssjef Henrik Sjøl Akademisk SK Gjenvalg 

Eliteutvalgsleder Thomas Robertsen SK 96 Gjenvalg 

Styremedlem Ellisiv Reppen OSS Gjenvalg 

Styremedlem Ingrid Dahl Asker SK Ny 

Styremedlem Marte Egeland Direkte Ny 

Revisorer       

Revisor Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg 



Revisor Trond Gabrielsen Bergens SK Gjenvalg 

Vararevisor for Taksrud Bjørn Lerstad Drammens SK Gjenvalg 

Vararevisor for Gabrielsen Svein-Erik Bakken Follo SF Gjenvalg 

Eliteutvalget       

Leder eliteutvalget (også i styret) Thomas Robertsen SK 96 Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Trond Gabrielsen Bergens SK Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Inge S Skrondal Stavanger SK Ny 

Eliteutvalgsmedlem Line Jin Jørgensen Stavanger SK Ny 

Reglementsutvalget       

Medlem (for 3 år) Eirik T Gullaksen Bergens SK Gjenvalg 

Leder( på valg i 2015) Hans Olav Lahlum Akademisk Ikke på valg 

Medlem (på valg i 2016) Arne Tjølsen Bergens SK Ikke på valg 

1.vara RU Roar Nærheim 
Smeaheia Sandved 
SK Gjenvalg 

2. vara RU Øyvind Bentsen Nordstrand Gjenvalg 

Arnold Eikrems minnefond       

Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Rune Djurhuus Nordstrand SK Gjenvalg 

Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Sheila Barth Sahl Black Knights Gjenvalg 
 

Arne Danielsen, Vålerenga - som eneste representant for valgkomiteen tilstede på kongressen - 

mente at valgkomiteen ikke hadde hatt nødvendige prinsipielle diskusjoner om kriterier for sitt 

forslag til nytt sentralstyre. Danielsen mente også at det som kongressen fikk presentert som 

valgkomiteens forslag bare var valgkomiteens leders forslag, og at helheten i forslaget ikke var 

drøftet i hele valgkomiteen. Kongressen valgte i mangel av alternativer likevel å ta utgangspunkt i 

dette forslaget under valget.  

De nye kandidatene til sentralstyret var ikke til stede på kongressen, så delegater som kjente de 
foreslåtte kandidatene presenterte disse for kongressen. 

Etter 10 minutter pause for å kunne finne andre kandidater, valgte kongressen nytt styre. 

Det var to kandidater til presidentvervet. Jøran Aulin-Jansson var valgkomiteens leders kandidat, og 
Hans Henry Jakobsen, Tromsø foreslo Thomas Robertsen, SK 96 som ny president. Etter innlegg fra 
kandidatene og en del representanter ble det avholdt skriftlig valg. Jøran Aulin-Jansson ble valgt med 
48 stemmer mot 27 stemmer for Thomas Robertsen. To stemmer var blanke. 

Visepresident, kasserer og turneringssjef ble vedtatt som valgkomiteens leders forslag uten 
motkandidater og med akklamasjon.  

Etter vedtaket i Forslag 3 skulle det velges 4 styremedlemmer og ingen til Eliteutvalget på 
kongressen. Øystein Brekke, Modum, foreslo to nye kandidater: Bjørn Nytrø, Vålerenga og Marianne 
Langvik, Trondheim. Kongressen valgte 4 kandidater ved at alle delegater førte opp 4 av de 6 
foreslåtte navnene og at de med flest stemmer ble valgt. 75 delegater stemte, 1 stemte blankt og 3 
ble avvist. Resultatet av avstemmingen: Thomas Robertsen, 55; Ellisiv Reppen, 53; Marianne Langvik, 
52; Ingrid Dahl, 50; Bjørn Nytrø, 47; Marte Egeland 27. 

Reglementsutvalget, revisorer og Arnold Eikrems minnefond ble valgt i samsvar med valgkomiteens 
leders forslag med akklamasjon. Det samme ble styret for Knut Monsens minnefond. Johs. R. Kjeken, 
1911, hadde påpekt at dette ikke hadde blitt med i valgkomiteens leders innstilling, og hadde også 
foreslått kandidater. Nytt sentralstyre og andre organer kongressen valgte er: 



 

Sentralstyret       

President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg 

Visepresident Morten L Madsen Sotra SK Ny 

Kasserer Oddvar Aasen Moss SK Ny posisjon 

Turneringssjef Henrik Sjøl Akademisk SK Gjenvalg 

Styremedlem Thomas Robertsen SK 96 Gjenvalg 

Styremedlem Ellisiv Reppen OSS Gjenvalg 

Styremedlem Marianne Langvik Trondheim SF Ny 

Styremedlem Ingrid Dahl Asker SK Ny 

Revisorer       

Revisor Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg 

Revisor Trond Gabrielsen Bergens SK Gjenvalg 

Vararevisor for Taksrud Bjørn Lerstad Drammens SK Gjenvalg 

Vararevisor for Gabrielsen Svein-Erik Bakken Follo SF Gjenvalg 

Reglementsutvalget       

Medlem (for 3 år) Eirik T Gullaksen Bergens SK Gjenvalg 

Leder( på valg i 2015) Hans Olav Lahlum Akademisk Ikke på valg 

Medlem (på valg i 2016) Arne Tjølsen Bergens SK Ikke på valg 

1.vara RU Roar Nærheim 
Smeaheia Sandved 
SK Gjenvalg 

2. vara RU Øyvind Bentsen Sarpsborg SK Gjenvalg 

Arnold Eikrems minnefond (valgt for 3 år)       

Medlem  Rune Djurhuus Nordstrand SK Gjenvalg 

Medlem  Sheila Barth Sahl Black Knights Gjenvalg 

Knut Monsens minnefond (valgt for 5 år)       

Leder  Johs R. Kjeken 1911 Gjenvalg 

Medlem Atle Grønn OSS Gjenvalg 

Medlem Harald Furnes 1911 Ny 

    

Styrets forslag til valgkomité: 
Valgkomiteen foreslås gjenvalgt. 

Håvard Løvik (leder), Stavanger  
Arne Danielsen, Vålerenga 
Øivind Johansen, Sarpsborg  

Presidenten forslo en ny valgkomite med følgende medlemmer: 

Arne Danielsen, Vålerenga (leder) 

Kristian Trygstad, OSS 
Jan Øivind Johansen, Sarpsborg 
 

Øystein Brekke, Modum, foreslo følgende valgkomite: 

Arne Danielsen, Vålerenga (leder) 

Bjarne Zachariassen, SOSS 
Petter Fossan, Stavanger 



Etter oppfordring fra Stig Kleiven, Lillehammer SK, om å få med kvinner i valgkomiteen foreslo Karl 
Petter Jernberg, Tromsø, Anniken Vestby, Tromsø som medlem.  

Etter at Petter Fossan og Bjarne Zachariassen trakk sine kandidatur valgte kongressen ny valgkomite 
med akklamasjon slik: 

Arne Danielsen, Vålerenga (leder) 

Kristian Trygstad, OSS 
Anniken Vestby, Tromsø 

 

Geir Nesheim takket for frammøtet og hevet kongressen klokken 23.05. 
 

 

 

Per Blikra      Anders Sørjordet 

 

 

Lars Breivik      Tore Kristiansen   

  


