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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.8, 2018/19 

Referat  

 
Onsdag 19. juni 2019 kl 17 på Sjakkontoret 

Tilstede: Morten L Madsen, Vibeke Ekeland Grønn, Henrik Sjøl, Otto Milvang Gerd Andersen, 

Johannes Kvisla (styreleder USF), Ida Landsverk og Anniken Vestby, samt Geir Nesheim 

(generalsekretær, referent). Forfall: Per Elvestuen 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 39 Referat fra møte 8.5.19 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 40 Kvinnekonferansen mars 2019  

Saken ble utsatt etter anmodning fra Vibeke 

 

Sak 41 Mulig samarbeidsavtale med Kindred 

Morten innledet om utviklingen siden saken ble offentliggjort samtidig med øvrige 

kongresspapirer 7. juni – en måned før årets kongress. Saken hadde vekket stor oppmerksomhet 

og et betydelig engasjement så vel innad i sjakkmiljøet som fra interessenter ellers.  

 

Styret diskuterte ulike aspekter ved den pågående prosessen. Det ser ut til at samtlige 

styremedlemmer bortsett fra Johannes (forbehold for Per som ikke var til stede i møtet) vil være 

til stede på kongressen.  

 

Rett før offentliggjøring av kongresspapirene 7/6 ferdigstilte sentralstyret en avklaringsrunde på 

email der styremedlemmene til slutt tok stilling til om den endelige utgaven av intensjonsavtalen 

skulle legges frem. 7 styremedlemmer ønsket dette, mens 2 styremedlemmer (Vibeke og Gerd) 

stemte mot.  

 

I en emailavstemming initiert 11.6 over om endelig avtale burde offentliggjøres stemte hele 

styret for. I samme emailavstemming tok styret også stilling til om det skulle utarbeides en 

juridisk betenkning for NSFs regning – denne skulle i så fall offentliggjøres. 6 stemte for, to tok 

forutsetninger for å stemme ja og en var mot. Forslaget ble altså vedtatt.  

 

I en emailavstemming initiert 13.6 over følgende forslag:  

 

NSF skal behandle en krevende sak i sin kongress i 7. juli. Parallelt med dette søker ANC 

(Altibox Norway Chess) og Stavanger om å få støtte til VM. For å klart skille på dette, og ikke 

skape utfordringer for ANC har ANC og NSF kommet til enighet om at Stavanger kommune og 

ANC søker om å arrangere VM i Sjakk uten NSF som partner». 

 

6 stemte for dette, 1 ja med forbehold (Vibeke), 1 avholdende (Johannes) og 1 mot (Gerd).  
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Ved en inkurie ble feil versjon av kongresspapirene distribuert 7/6. Feilen ble rettet 10/6. Styret 

ba om at det ble lagt ut en egen melding på sjakk.no om akkurat dette.    

 

Sak 42 Turneringer og arrangementer 

42.1 VM-match 2020: Geir orienterte kort om en skriftlig tilbakemelding fra KUD etter et møte 

mellom dem og politiske representanter fra Rogaland samt representanter for Norway Chess. 

NSF er ikke en direkte del av prosessen nå (jfr vedtak gjengitt i pkt 41 foran), men har avgitt en 

støtteerklæring til Norway Chess som de bruker overfor de det måtte angå. 

42.2 Søknader 

42.2.1 NM Hurtigsjakk Senior: ble tildelt Bergen Sjakkfestival. Søker fikk ikke tildelt NM Lyn 

Senior, da dette allerede spilles under Landsturneringene. 

42.2.2 NM Lyn/Hurtig 2020: Tildelt Konnerud 

42.3 NM for Kvinner: Johannes bekreftet at USF er enig i at Kvinne-NM og Jente-NM 

samorganiseres. Mesterskapet tildeles Søråshøgda for 2020 – de har allerede fått tildelt NM for 

Jenter 2020 av USF. Henrik utarbeider nødvendige retningslinjer i samarbeid med USFs 

turneringssjef Lasse Løvik. 

42.4 Størrelse Eliteklassen: Geir og Henrik orienterte kort. Styret vedtok å be Uttak Åpen klasse 

evaluere dagens uttaksregler.  

 

Sak 43 Ingen saker til eventuelt.  


