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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.4, 2019/20 

Referat  

 
Onsdag 11. desember 2019 kl 16:30-18:30 på Sjakkontoret 

 

Tilstede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen, Aud Norunn Strand, Henrik Sjøl, Anniken 

Vestby, Frode Antonsen, Paul Fuglestein, Eyvind Larre (styreleder USF), samt Geir Nesheim 

(generalsekretær, referent). Forfall: Otto Milvang  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 14 Referater  

Referat fra styremøte 16.10.19 ble godkjent 

 

Sak 15 Inntektsarbeid 

Geir viste til utsendte rapporter, og orienterte.  

15.1 Samlet oversikt  

15.1.1 Flere mot Sjakktoppen og Sjakk & Samfunn: Foreløpig ingen nye bevilgninger – det 

jobbes dog med oppfølging etter sponsor-eventet 5.11.19, med fokus på økt finansiering for disse 

to prosjektene. Se sak 15.3. 

15.1.2 Sjakk5ern – Gjensidigestiftelsen: Prosjektet har søkt Gjensidigestiftelsen om midler, og 

venter svar på søknaden ila 4. kvartal 2019.  

15.1.3 SkoleSjakken: I perioden frem til Q1’20 vil det bli jobbet med å oppnå langsiktig 

statsstøtte til prosjektet. Prosjektet fikk for øvrig statsstøtte i 2017. Det jobbes også med en ny 

søknad til Sparebankstiftelsen DNB for perioden 2020-22. 

15.1.4 Kr 2-prosjektet: Det ble 26.11.19 inngått avtale med Bamble kommune om å få spesielt 

god behandling mht prosjektgjennomføring i kommunen (SkoleSjakken, Sjakk5ern, Sjakk & 

Samfunn), og der kommunen som motytelse bidrar med kr2/innbygger/år til delfinansiering. Det 

vil bli søkt oppnådd tilsvarende avtaler også med andre kommuner – dette arbeidet vil pågå 

resten av 2019 og utover våren 2020. For de kommuner som ikke har sjakklubb vil NSF bidra til 

å avholde stiftelsesmøte og styrevalg for ny klubb. 

15.1.5 50 øre-prosjektet: NSFs har nå etablert et nettverk av lokale fylkeskoordinatorer i mindre 

roller i hvert av de 11 nye fylkene. Fylkene vil bli bedt om å bidra til finansieringen av disse 

rollene, ved å bevilge kr 0,50/innbygger, og som motytelse få en økt sikkerhet for at 

sjakkprosjektene fungerer godt hos seg.  

15.1.6 Herreløs Arv: Geir orienterte om denne søknadsordningen som LNU har blitt gitt ansvaret 

for. USF har søkt om støtte til to prosjekter i november-runden. Svar forventes før jul. 

15.2 Sjakkens Venner og Sponsorutvalget: Frode Antonsen leder utvalget. Han viste til utsendt 

rapport og orienterte om arbeidet med å samle inn penger, lage retningslinjer for tildelinger og 

foreta bevilgninger. Han har med seg Per Kr Hansen, Silje K Grytten og Maxim B Stanford i 

denne gruppen. 

15.3 Sponsorevent 5.11.19: Geir redegjorde. Arrangementet kan oppsummeres som vellykket. 

Riktignok deltok ikke så mange selskaper som ønsket, men dialogen med både de som deltok og 

noen av de som ikke hadde anledning pågår og er god. Selve arrangementet, med bl.a. 

simultanoppvisning av Magnus Carlsen, ble gjennomført på en meget god måte. Det jobbes nå i 

etterkant med å søke å inngå samarbeidsavtaler omkring de store prosjektene.  
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Sak 16 Utredninger og Initiativ  

16.1 Ikke med i offentliggjort referat.  

16.2 Flere mot SjakkToppen: Geir viste til utsendt skisse for hvordan det videre arbeidet i dette 

prosjektet ville kunne bli lagt opp, basert på søknaden som var basis for bevilgningen fra 

Sparebankstiftelsen DNB. Styret ga sin tilslutning til skissen. Toppsjakkutvalget vil få en 

vesentlig rolle i prosjektet, herunder å engasjere en prosjektleder, samt å følge opp økonomi og 

ressursbruk ellers. Saken vil nå bli behandlet også i USF-styremøtet 17/12.  

16.3 Ikke fullførte utredninger: Geir viste til den komplette oversikten for de siste to år som lå 

ved styrepapirene, og knyttet noen kommentarer til denne. Styret ga sin tilslutning til at det 

videre arbeidet med disse sakene vil nå følge de føringer som var innarbeidet i oversikten. 

 

Sak 17 Turneringer og Arrangementer 

17.1 Internasjonale møter: Morten orienterte fra noen møter som var blitt avholdt i høst, bl.a. i 

Helsinki og Batumi, og under VM i Fischer Random i Bærum. Neste milepæl av denne typen vil 

være FIDE-kongressen i Emiratene 26-29/2-20. Morten planlegger å delta der. 

17.2 Fischer Random VM: Vellykket arrangementsmessig, og god sjakk-PR med NRK-

sendingene. NSFs del av arrangementet ble gjennomført etter planene, med bl.a. vaktstyrke fra 

lokale klubber og simultanoppvisning med unge spillere fra regionen.  

17.3 NM for Kvinner og Jenter i Bergen 28.2-1.3.2020: Dette spennende arrangementet, med 

både NM Jenter og NM Kvinner samtidig, finner sted i dette formatet for 1. gang. Erfaringene 

blir viktige og vil bli oppsummert i etterkant.  

17.4 Chess Party 21-24.5.2020: Geir orienterte om arbeidet med dette arrangementet, der finalen 

i Sjakk5ern/Sjakk9ern og NM for Lag 2020 er de største enkeltinnslagene. Samarbeidet med 

selskapet Kjentfolk, som vil stå for mye av gjennomføringen, er pt tett, med særlig fokus på å 

sikre god deltagelse på de ulike arrangementene.  

 

Sak 18 Rapporter 

Det forelå utsendte rapporter for regnskap, medlemstall, Sjakkontorets drift, SkoleSjakken, 

Sjakk5ern, Sjakk & Samfunn og det nye Utvalgsutvalget. Styret tok rapportene til etterretning. 

For medlemstall ble det notert at NSF har ny medlemsrekord per 5.12.19 på 5.284 medlemmer – 

1.306 høyere enn i rekordåret 2017. Korrigert for helt nye medlemmer i Offerspill SK per 1.7.19 

er medlemstallet 4.410, som er 432 medlemmer (+11%) flere enn i 2017. Arbeidet med de nye 

tertialrapportene fra regnskapet var dessverre forsinket, men ville få høy prioritet både for 2. 

tertial 2019 (første tertial med de nye rapportene) og ikke minst for 1. tertial 2020, når den nye 

rutinen skal være fullt oppe og kjøre.  

 

Sak 19 Eventuelt 

19.1 Lunsj til lunsj styreseminar Q1 2020: Geir viste til utsendt forslag til agenda, og 

gjennomgikk dette kort. Styret ga sin tilslutning til forslaget, og arbeidet frem mot seminaret vil 

nå kunne fokusere på de angitte punktene. Pga FIDE-kongressen ultimo februar vil det måtte 

finnes ny dato for styreseminaret.. Anniken følger opp dette arbeidet  

19.2 Forslag fra Jon Kr Haarr, Offerspill om 5. divisjon i Østlandsserien: Henrik Sjøl vil 

kontakte Haarr og svare på henvendelsen. 

19.3.Ansvarlig person i styret for kvinnesjakk-relaterte spørsmål: Utsatt  

19.4 Neste styremøte: se pkt 19.1. 

 

Etter møtet avholdt styret en juleavslutnings-middag, der også Sjakkontorets ansatte deltok.  

 


