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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.10, 2019/20 

Referat  

 
Onsdag 24. juni 2020 kl 17-20 på Sjakkontoret 

 

Til stede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen, Anniken Vestby, Aud Norunn Strand, Henrik 

Sjøl, Frode Antonsen (Google Meet), Otto Milvang, Paul Fuglestein (Google Meet), samt Geir 

Nesheim (generalsekretær, referent) 

Forfall: Eyvind Larre (styreleder USF) 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 40 Referat  

Referat fra styremøtet 14. mai 2020 ble godkjent 

 

Sak 41 Covid19, Turneringer og Arrangementer 

41.1 Covid19 

41.1 Status Covid19 per ultimo juni 2020: Henrik hadde sendt ut informasjon om siste 

oppdatering av sjakkens smittevernregler. Viktigste endring i seneste oppdatering 18.6.20 var at 

det nå er tillatt med arrangementer inntil 200 personer, og at deltakere fra ulike geografiske 

regioner er aksepter. Styret tok orienteringen til etterretning.  

41.1.2 Søknad om støtte avlyst arrangement: Hell SK hadde søkt det offentlige om 

kompensasjon etter avlyst Landsturnering. NSF hadde gitt støtte-brev til søknaden.  

41.2 Turneringer fremover: Henrik hadde laget en oversikt, hvor det bl.a. fremgikk at 

eliteseriekvalifiseringen spilles 11-13.9 i Stavanger. Dersom ChessParty blir utsatt til neste år vil 

NM for lag bli spilt i Drammen 25-27.9. Seriesjakken starter opp 30.10. 

41.2.1 NM Fischer-sjakk 2020 og NM Hurtig senior 2020: Henrik jobber fortsatt sammen med 

Konnerud for å fastlegge datoer. 

41.2.2 NM Kvinner og Jenter: Styret godkjente det nye felles reglementet. Dette skal nå 

godkjennes av styret i USF 25.6, og så gjennomgås av RU. Turneringen lyses nå ut for 2021, 

med søknadsfrist 15.8.20. 

41.3 Søknad om å få arrangere NM Lyn/Hurtig online fra Bergen Spillfestival. Henrik orienterte. 

Søknaden ble avslått, da det verken finnes reglement eller regler og prosesser for medlemskap i 

NSF. Styret tok orienteringen til etterretning. Det vil for øvrig bli jobbet videre med online-

mesterskap – se referatets pkt 42.7     

41.4 Kongress online: Geir orienterte. En generalprøve ville bli avholdt 25.6. Ole Chr Moen, 

OSS hadde sagt seg villig til å være kandidat til ordstyrer-rollen. De far styret som kan vil sitte 

sammen på Sjakkontoret under kongressen. Også Moen og Geir Nesheim ville sitte der. 

Sjakkontorets medarbeider utgjør staben både for kongressen og USFs årsmøte 3 dager senere. 

Påmeldingen av delegater til kongressen er foreløpig lav, og påminnelse vil bli sendt ut til 

klubber og kretser.  

41.5 Styrets forslag til ny valgkomite: Morten orienterte om arbeide, og jobber videre med dette.  

41.5.1 Forslag om å utarbeide retningslinjer for valgkomiteens arbeid: Geir viste til sitt utsendte 

forslag om dette. Begrunnelsen for forslaget var bl.a. at det vil gi større transparens og sikkerhet 

for hvordan arbeidet utføres. Geir hadde også bedt årets valgkomite skrive en rapport til NSFs 

årsberetning. Denne var mottatt og inkludert i årsberetningen. Geir hadde hatt dialog med bla 

klubbleder i Stjernen Vegard Ramstad og valgkomiteens leder Erling Skjelstad om saken. Styret 
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vedtok etter en diskusjon at det skal nedsettes et utvalg som skal foreslå slike retningslinjer til 

sentralstyremøtet i oktober.  

41.6 Andre turneringssaker 

41.6.1 Trenden med at spillere trekker seg underveis i turneringer: Geir viste til sitt utsendte 

notat om dette, og foreslo at det settes ned et utvalg som ser på denne uheldige trenden, og 

kommer med forslag om tiltak for å sikre en best mulig utvikling videre fremover på dette 

området. Utvalget skal levere en innstilling innen 30.9.20. Styret vedtok forslaget.  

41.6.2 ChessParty: Morten og Geir viste til utsendt sakspapir, og orienterte fra et møte med 

Kjentfolk tidligere i uken. ChessParty ville med stor sannsynlighet bli utsatt til mai 2021, pga 

Covid19. NSF hadde klargjort i møtet at verken NM for lag eller SkoleSjakken finalen ville 

kunne spilles der, men at NSF ville kunne være sjakkteknisk arrangør etter nærmere avtale, 

dersom sentralstyret var enig i dette. Styret gjennomgikk saken, og ga sin tilslutning til disse 

planene. Per Kr Hansen tok dissens i saken. Administrasjonen vil jobbe videre med Kjentfolk for 

å avklare videre detaljer i prosessen. 

 

Sak 42 Utredninger, prosjekter og initiativ 

Geir viste til utsendte rapporter, og orienterte: 

42.1 Styreinstruks vedtatt 21.8.2019: Denne skulle gjennomgås i siste møte i perioden, altså dette 

møtet. Styret diskuterte erfaringene, og Aud Norunn ble gitt i oppdrag å tilpasse instruksen til styrets 

reelle arbeidsform, slik at den kunne bli et mest mulig nyttig verktøy fremover.  

42.2 Styreseminar Nettsjakk 17.6.20: Sentralstyret og Forbundsstyret i USF hadde avholdt et seminar 

denne ettermiddagen, med forberedelser fra Sjakkontoret. Seminaret hadde vært nyttig og hatt god 

deltagelse. Styret vedtok et forslag fra Geir om å nedsette et utvalg sammen med USF for å analysere 

ulike sider av de verserende trendene og problemstillingene for nettsjakk, slik som anticheating-temaet, 

og komme med konkrete forslag til tiltak på områder som nettsjakkturneringer i regi av forbundene 

(online-mesterskap av ulike kategorier), finansiering om mye annet. Styret vedtok å delta i dette 

arbeidet, sammen med USF, som vil behandle saken 25.6.  

42.3 Forslag om endringer i seriesystemet: Henrik orienterte om dette prosjektarbeidet, som hadde 

kommet i gang, men som nå har press på seg for å ha forslag klare før neste sesong. Henrik leder det 

videre arbeidet i saken.   

42.4 Pågående utredninger: Geir viste til et utsendt sakspapir med en ny gjennomgang av alle 

verserende utredninger og initiativ, og status for disse. Geir hadde foreslått visse konkrete tiltak, og 

styret vedtok følgende: 

42.4.1 Kvinnerekruttering: Det nedsettes et utvalg som får ansvar for å koordinere det videre arbeidet 

med å gjennomføre tiltaksplanen fra høsten 2017, samt ytterligere tiltak på området.  

42.4.2 NSFs forhold til kommersielle aktører innen sjakken: Geir ble bedt om å oppdatere sitt notat om 

dette fra mai 2018, og styret ville behandle temaet i første møte i neste periode.  

42.4.3 Visjon, Målformulering og handlingsplaner: Styret vedtok å behandle dette temaet i et 

styreseminar høsten 2020. 

42.4.4 Kommunikasjon og informasjon: Geir orienterte om en kommende gjennomgang i juni omkring 

samordning av profilering for forbundene og prosjektene, samt en plan for oppgradering av 

kommunikasjons- og informasjonsarbeidet på forbundsnivå og for prosjektene. Styret vil få en ny 

oppdatering i første møte over sommeren.  

42.4.5 Oppdatering av NSFs lover: Henrik orienterte om fremdriften i dette arbeidet.  

42.5 Samlet oversikt over pågående inntektsinitiativ: Geir viste til utsendt oversikt, og forslag om å 

koordinere de svært mange pågående inntektsinitiativene i en felles komite sammen med USF. 

Generalsekretæren ville lede arbeidet i denne komiteen. Styret ga sin tilslutning til ideen, og USF-styret 

vil behandle samme sak i møte 25.6 og forhåpentlig også tiltre arbeidet.  

42.6 NSFs policy ifht begrepene NM, Uoffisielt NM, Landskamp og uoffieiell landskamp, både på nett og 
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over brett: Geir viste til utsendt notat om temaet, og anbefalte at denne saken ble utredet, i lys av de 

mange initiativ og planer som verserte for tiden. Styret vedtok at NSF vil be et utvalg om å gjennomgå 

saksområdet og komme med en anbefaling innen 30.9.20. USF ville bli invitert med i arbeidet.  

 

Sak 43 Rapporter mm 

Det var sendt ut rapporter om tertialregnskap 1. tertial 2020, om medlemstall, Sjakkontorets 

arbeid, SkoleSjakken/Sjakk5ern, Sjakk & Samfunn, Flere mot SjakkToppen, samt om oppstarten 

for de nye FIDE-delegatene i Pairings Commission (Otto Milvang), Social Commission (Geir 

Nesheim) og Fair Play Commission (Frode Merkesvik).  Styret tok rapportene til etterretning.  

Sak 44 Andre saker 

44.1 Ikke med i offentliggjort referat.  

44.2 Nordisk Sjakkforbund – ulike spørsmål: Frode hadde meldt inn en sak om å klargjøre visse 

forhold rundt nominering av NSFs styremedlemmer til Nordisk Sjakkforbunds styre, og hvilken 

rolle Sonepresidenter i FIDE egentlig hadde, og konkret for sone 1.3 (Norden minus Færøyene). 

Morten hadde også innhentet noe informasjon om synspunkter fra de øvrige nordiske 

forbundene. Styret vedtok prinsipielt at det skulle være en norsk representant av hvert kjønn 

dersom Nordisk Sjakkforbund fremover gikk over fra dagens praksis om i realiteten ett 

styremedlem per forbund til to, slik Nordisk Sjakkforbund regelverk lyder i navnet. Morten ville 

på sin side fortsette arbeidet med å få en redegjørelse fra FIDE vedrørende sonepresidentrollen. 

44.3 Arvegave på 8 mill kr til NSF: Geir viste til utsendt redegjørelse og orienterte. NSF hadde i 

juni mottatt beskjed om at Bjørn-Kristian Bjørnsen (1925-2020)  hadde testamentert 8 mkr til 

NSF og at pengene skulle brukes til premier for de beste i Eliteklassen i NM. Styret vedtok å 

utarbeide retningslinjer som sikrer at gavegivers intensjon om at pengene skal komme i tillegg til 

«de vanlige premier i klassen» ivaretas. Geir vil utarbeide et notat om saken. Styret vedtok 

videre at fondets navns skal være «Bjørn-Kristian Bjørnsens fond». Styret nedsatte et utvalg 

bestående av president (leder), kasserer og generalsekretær, som vil forestå den løpende styring 

og disponering av fondet. Det vil bli lagt ut en sak på sjakk.no om arvegaven 25.6, og det vil bli 

skrevet en minneartikkel i Norsk Sjakkblad nr 3 2020.  

44.4 Ratingdifferanser i seriespill: Det ble vedtatt prinsipper for et nytt punkt i seriereglementet 

som presiserer rammer for punkt 6.8, «Den enkelte klubb bestemmer selv sine spilleres 

bordplasseringer etter antatt spillestyrke.». Henrik og Otto arbeider med endelig tekst på dette 

punktet.  

44.5 NGP Lyn/Hurtig 2020/21: Henrik hadde sendt ut en orientering om at Covid19 kunne 

medføre at denne delen av NGP kommende sesong ville være vanskelig å gjennomføre, i alle fall 

så lenge nåværende smittevernregler opprettholdes. Styret tok orienteringen tile etterretning, og 

ba Henrik om å følge opp saken videre.   

44.6 Generelt for alle nye utvalg nevnt i dette referatet: Utvalgsutvalget har ansvar for 

nomineringen av personer til utvalgene snarets mulig.  

44.7 Neste styremøte: august – sannsynligvis onsdag 26.8. – vil bli bekreftet etter Kongressen.  

 


