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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.6, 2019/20 

Referat  

 
Onsdag 12. februar 2020 kl 17-20 på Sjakkontoret 

 

Til stede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen, Aud Norunn Strand, Henrik Sjøl, Frode 

Antonsen, Otto Milvang Paul Fuglestein, Eyvind Larre (styreleder USF), samt Geir Nesheim 

(generalsekretær, referent). Forfall: Anniken Vestby  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 20 Referater  

Referater fra styremøtene 11.12.19 og 8.1.20 ble godkjent 

 

Sak 21 Inntektsarbeid 

Geir viste til utsendte rapporter, og orienterte: 

21.1 Flere mot Sjakktoppen – fra SBS DNB NSF mottok i oktober 2019 en bevilgning på 1 mkr over to år 

fra Sparebankstiftelsen DNB. En viktig oppgave i fortsettelsen blir å øke dette beløpet gjennom avtaler 

med flere samarbeidspartnere. Se Sak 21.3 Sponsorevent samt 22.2 Flere mot SjakkToppen under. 

21.2 Sjakk & Samfunn. NSF fikk i oktober 2019 2 mkr over 3 år fra SBS DNB. Dette kommer i tillegg til 

støtten fra KUD på 3 mkr over 3 år, og det jobbes for ytterligere støtte gjennom andre inntektsinitiativ. 

Se Sak 21.1.3 og 21.1.6 under.  

21.2.1 Samarbeid med Prospera-Stiftelsen: Geir orienterte om at NSF var invitert til å gjennomføre et 

pro-bono-prosjekt om Sjakk & Samfunns leveransemodell til ulike samfunnsområder. Prospera-stiftelsen 

tilbyr frivillige og ideelle organisasjoner tilgang til konsulent-teams som hjelper med å planlegge 

organisasjonenes prosjekter, med ca 300 timeverk. Leveransen vil skje i perioden mars-juni 2020. 

Arbeidet har alt startet opp.  

21.3 Oppfølging av Sponsorevent 5.11.19: Dette arrangementet for finansbransjen var vellykket, og 

Magnus Carlsen deltok med en simultanoppvisning. Men deltagelsen fra de inviterte selskapene var lav 

(4 selskaper). Etter seminaret er det gledelig nok satt opp møter med Sparebank1 og Gjensidige. I disse 

møtene vil NSF søke å oppnå avtaler for særlig Flere mot Sjakktoppen og Sjakk & Samfunn.  

21.3.1 IT-event: Det er også planer om et nytt sponsorseminar for IT-bransjen i 3. kvartal 2020, der fokus 

bl.a. vil være på støtte til en lagkonkurranse for skolelag på nett under SkoleSjakken-paraplyen, ala den 

store suksessen Yes2Chess (Y2C) i Sverige og andre steder i Europa.   

21.4 Sjakk5ern –Gjensidigestiftelsen. NSF mottok i desember 2019 kr 400t i støtte til Sjakk5ern for 

2019/20. Dette er gledelig, og første gang Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter fra norsk sjakk. Det vil 

bli avholdt et oppfølgingsmøte med Gjensidigestiftelsen i mars 2020.  

21.5 Herreløs Arv: USF mottok i desember en bevilgning på kr 150t fra Herreløs Arv, som administreres 

av LNU. Pengene vil bli brukt på utvikling av programvare for lagkamper på nett, med leveranse i mars 

2020. Programvaren vil ha mange anvendelsesmuligheter, men vil i første omgang bli brukt til 

regionlagskamper for unge som del av Flere mot SjakkToppen. Det kan søkes om midler fra Herreløs Arv 

to ganger i året – neste gang 15. mars 2020, med inntil kr 400t i søknadsbeløp.  

21.6 Søknad om støtte kr 250t til Sjakk & Samfunn – Fengsel fra KDI (Kriminalomsorgs-direktoratet) 

Denne søknaden ble levert i februar 2020, og en eventuell bevilgning vil gå inn i budsjettet for det 

pågående Sjakk & Samfunn, Fengsel-prosjektet – se sak 24 under.  
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21.7 Statsstøtte til SkoleSjakken-prosjektet Det er under utarbeidelse søknad til 

Kunnskapsdepartementet om prosjektstøtte i årene fremover. Søknad planlegges levert i april 2020. 

21.8 Støtte til SkoleSjakken/Sjakk5ern fra SBS DNB. Det vil bli søkt om en ny bevilgning til SkoleSjakken i 

mai 2020, for årene 2020-22. 

21.9 Kr 2-prosjektet – støtte fra Kommune-Norge. NSF inngikk i november 2019 avtale med Bamble 

kommune, der det inngår at kommunen kan kalle seg «Sjakk-kommune» og få særlig oppfølging i 

SkoleSjakken/ Sjakk5ern/Sjakk & Samfunn. NSF har også avholdt stiftelsesmøte for å restarte den lokale 

sjakklubben. Kommunen vil på sin side støtte prosjektene med kr 2 per innbygger pr år i tre år (26 

tkr/år). Planen er å rulle dette tiltaket ut til alle landets kommer med over 10.000 innbyggere innen 

1.6.20. 

21.10 Kr 0,50-prosjektet – støtte fra Fylkes-Norge. Ideen her er at fylkene støtter prosjektenes 

fylkeskoordinator-roller. Norsk sjakk har nå fylkeskoordinatorer i alle fylker, og disse rollene vil bli 

styrket gjennom kr 0,50-bevilgninger fra Fylkene. Arbeidet starter opp i mars 2020.  

21.11 Ikke tatt med i offentliggjort referat.  

21.12 Sponsorutvalget og Sjakkens Venner: Frode orienterte. Arbeidet med å utarbeide retningslinjer 

pågår fortsatt. Utvalgs-sammensetningen har endret seg litt, og arbeidsgruppen består pt av Frode 

(leder), Per og Morten Sand. Styret ba om at fokus fremover ble lagt på to viktige saker: a) retningslinjer 

for tildelinger, og b) innsamling av midler. Kommunikasjon var også en viktig sak, slik at interesserte kan 

holde seg orientert.  

21.13 Sjakkens ulike fond: Styret ba Geir og Otto om å se gjennom norsk sjakks fondsportefølje, og 

komme med forslag om effektivisering av søknadsprosesser der dette var mulig. Også for de 

eksisterende fondene var god informasjon viktig, og Geir og Otto ble bedt om å inkludere forbedringer 

her i sitt arbeid. De ble dessuten bedt om å se på eksisterende plasseringer og avkastning på 

fondsmidlene, og komme med forslag til tiltak for bedret avkastning der dette var naturlig.  

Sak 22 Utredninger og Initiativ  

22.1 Ikke tatt med i offentliggjort referat. 

22.2 Flere mot SjakkToppen: Geir orienterte. Det har kommet inn tre søknader til 

prosjektlederrollen, og intervjuer er under gjennomføring. Toppsjakkutvalget vil så engasjere en 

person, slik at arbeidet kan komme i gang for alvor.   

22.3 Ikke fullførte utredninger: Geir viste til oversikten for de siste to år som lå ved 

styrepapirene, og ga kommentarer til denne. Noen enkeltsaker: 

22.3.1 Utredning Domsutvalg: I lys av status i NIF/KUD-prosessen vil dette arbeidet nå bli 

relansert. Henrik og Geir vil gjennomgå styrenotatet fra 2017, slik at Utvalgsutvalget kan 

begynne arbeidet med å rekruttere personer til utredningsarbeidet. Det arbeidet er såpass 

omfattende at det neppe blir lagt frem for beslutning før på 2021-kongressen.  

22.3.2 Oppdatering av NSFs lover: En gruppe bestående av Henrik (leder), Guru Vanvik og Per 

Lea har startet opp et arbeid for en gjennomgang av lover og reglementer, med sikte på å rette 

opp og komme a jour der så ikke er tilfelle.  

22.3.3 Turneringsservice: Otto orienterte om prosessen for FIDE-godkjenning av TS. Styret 

diskuterte situasjonen etter de åpenbare tekniske utfordringene den senere tid, ikke minst under 

NM Lyn/Hurtig i januar. En crowd-funding var satt i gang i etterkant. Otto vil følge opp overfor 

Harald Heggelund for å bringe TS-prosessene inn i gode spor, og vil trekke inn Arne Unneland 

og Eivind Larre i dette arbeidet.      

 

 

Sak 23 Turneringer og Arrangementer 

23.1 NM for Kvinner og Jenter 2020 i Bergen 28/2-1/3 Det var foreløpig 60 påmeldte fordelt på 

21 i kvinneklassene og 39 i jente-NM, Disse tallene vil sikkert øke frem mot mesterskapet. 

Henrik meddelte at eliteklassen for kvinner ville bli offentliggjort torsdag 13.2. Årets arrangør 
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har ellers meldt interesse for å arrangere disse mesterskapene også i 2021 - denne saken vil bli 

drøftet når formell søknad foreligger.  

23.2 Kommende FIDE-kongresser:  

23.2.1 2019: Avholdes i 2020 i Abu Dhabi 28-29/2. Morten deltar fra NSF. Han vil følge opp 

aktuelle saker av interesse for Norge/NSF.  

23.2.2: 2020: Avholdes i Khanty Mansiysk, Russland i august. Geir informerte om at USF-

akademiet kull 2 vil reise til Khanty Mansiysk, og delta på bl.a. de ulike åpne Commission 

Meetings. 

23.3 Chess Party 2020 21-24/5 Alt var klart for lansering av Chess Party – selve lanseringen ville 

skje 13.2 – dagen etter styremøtet. Harald Christian Sagevik fra Sjakkontoret orienterte om 

arrangementet, og viste hjemmeside og promo-video. Listen over innslag var omfattende: NM 

for lag, Landsfinale i Sjakk5ern/Sjakk9er, finalen i Chess.coms ProChess League, store åpne 

sideturneringer for Sjakk5ern/9ern-deltakerne, 6-landslandskamp jenter, stor internasjonal 

Fischer Random-turnering, bedriftslag-turnering, mange andre sideturneringer, en rekke kurs og 

andre arrangementer, messeområde osv. Chess24 var også med og ville komme med store egne 

programelementer etter hvert. Mange kjente internasjonale og nasjonale navn vil stå på plakaten.  

23.4 Kongress 5.7.20 Invitasjon sendes ut 4 måneder før Kongressen – dvs 5.3.20. Saker/forslag 

som ønskes diskutert må foreligge hos NSF to måneder før kongressen, altså senest 5.5. 

Sjakkontoret vil passe på at det elektroniske skjemaet som forslagstillere skal benytte er 

tilgjengelig på sjakk.no. Sentralstyret sender så ut sakspapirer 5.6. Da må også sentralstyrets 

eventuelle egne forslag foreligge. Styret konstaterte at valgkomiteen allerede er i gang med sitt 

arbeid. Sentralstyret har på sin side ansvar for å legge frem forslag til valgkomite. Dette vil bli 

fulgt opp i kommende møter.  

23.5 Sjakk-OL i Moskva i august 2020 – uttak av de norske lagene Uvanlig tidlig OL i år. 

Uttaksutvalgene er på ballen, og aktuelle spillere har fått informasjon om at uttakene vil skje på 

basis av ratinglistene som foreligger primo april. 

23.6 World Chess Paralympics 2020 Otto hadde sette på dette og konstatert at Norge glimret 

med sitt fravær. Styret drøftet årsaker til dette. Geir fortalte om det løpende samarbeidet med 

Norges Synshemmedes Sjakkforbund, og om Sjakk & Samfunn-prosjektets planer om 

involvering vis a vis ulike grupper som er relevante i denne sammenheng.   

23.7 VM match 2020 – mulig samarbeid med FIDE-sponsor: Morten og Geir orienterte om et 

mulig prosjekt i forkant av og under VM i november, der NSF ville bli tilbudt samarbeid med en 

FIDE-sponsor om arrangementer og aktivitet i Norge før og under VM. Mer informasjon følger 

når sponsoravtalen er endelig inngått.  

23.8 Fischer Random VM 2021 Geir orienterte kort om ar Dund AS, som arrangerte VM i 

Fischer Random sjakk i Bærum i november 2019, ville prøve å få rettighetene til 2021 og 2023 

matchene under FIDE -kongressen i Abu Dhabi. Mer info følger når dette er avklart. 

23.9 NM i Fischersjakk: Henrik orienterte om at det ved søknadsfristen ikke var kommet inn 

noen søknader til det første offisielle NM i Fischersjakk. Styret ba Geir og Henrik om å spørre 

aktuelle arrangører om å ta på seg arrangementet, fortrinnsvis i september. 

 

 

Sak 24 Rapporter 

Det forelå utsendte rapporter for foreløpig regnskap for 2019, medlemstall, Sjakkontorets drift, 

SkoleSjakken, Sjakk5ern og for Sjakk & Samfunn. Styret tok rapportene til etterretning. For 

medlemstall ble det notert at NSF har en god start på 2020, med 2.207 medlemmer per 10.2. Otto 

minnet om sin tidligere oppfordring om å få mer detaljerte regnskaper, og etterlyste dette. Geir 

svarte at arbeidet med de nye tertialrapportene som tidligere meddelt var forsinket, men ville bli 

gitt høy prioritet for 1. tertial 2020, når den nye rutinen skal være fullt oppe og kjøre. Fokus frem 

til styrets aprilmøte vil også være på å avslutte årsregnskapet for 2019.    
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Sak 25 Eventuelt 

25.1 Lunsj til lunsj-styreseminar 1. halvår 2020: Geir ble bedt om å arrangere en liten 

spørrerunde innad i styret, med sikte på å finne en aktuell fredag-lørdag. Viktige saker på 

agendaen for dette møtet vil være et innslag om visjon, målformulering og handlingsplaner, og 

om det videre arbeidet med Kvinnerekrutterings-prosjektet.  

25.2 Ulike aktuelle saker i tilknytning til Magnus Carlsen: medlemskap, turneringsdeltagelse, 

styrelederverv, klubbavtale og individuell avtale med Kindred. Styret drøftet sakskomplekset. 

Det ble ikke fattet vedtak om konkrete tiltak, men styret diskuterte problemstillingen med å 

koble den internasjonale betting-bransjen og sjakken. Styret ville følge godt med i tiden 

fremover, også når det gjaldt Lotteritilsynets håndtering av saken, og drøfte eventuelle hendelser 

som måtte oppstå.  

25.3 Nytt uttaksutvalg Kvinner: Utvalgsutvalgets forslag forelå: Henrik Sjøl, Akademisk/leder, 

Liv Fagerli Sæthren, Stjernen og Eivind Bruaset, Trondheim. Styret godkjente forslaget.    

25.4 Neste styremøte: onsdag 22. april 2020 kl 17 på Sjakkontoret.  

 


