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REFERAT TIL STYRESAMLING MED 

SENTRALSTYRET 

 

SAK 15: MEDLEMSSITUASJON 
 
Orientering til styret. Medlemstall per 6. oktober er 3241. Nedgang i medlemstall, men ikke like 
ille som det kunne ha vært med tanke på lavt aktivitetsnivå.  
 
https://www.sjakk.no/filarkiv/2021/10/Medlemsoversik20211006.pdf  
 

SAK 16: OPPDATERING SJAKKONTORET 

 
Sjakkontoret har flyttet kontor internt på Myrens verksted. Det nye kontoret er i E1-bygget, et 

eldre bygg, men som er mer egnet til forbundet.  

Norsk Sjakkblad nummer to er nylig kommet frem til medlemmenes postkasse. Det planlegges 

utgivelse at et nummer til mot slutten av november.  

 

SAK 17: ØKONOMISK OVERSIKT 
 
Gjennomgang av økonomisk status. Kasserer og president har nå egen lesetilgang til 
regnskapssystem. Styret savner noter i oversikten og vil ha tydeligere bilde av midler inn og ut, 
samt vurdering av likviditet.  

SAK 18: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 

 
Orientering om resultat av medarbeiderundersøkelse gjennomført på sjakkontoret.  
 
I oppfølging med medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser må strategien aktivt brukes opp 
mot stillingsinstruksene og sikre bevissthet om dette på sjakkontoret.  
 

SAK 19: DELEGATER FIDE OG NORDISK SAMARBEID 
 

FIDE-delegat:  Simen Agdestein 

Vara-delegat 1:  Benedicte Westre Skog 

Vara-delegat 2: Jon Kristian Haarr    

Nordisk delegat:  Anniken Vestby 

Vara:    Joachim B. Nilsen 

https://www.sjakk.no/filarkiv/2021/10/Medlemsoversik20211006.pdf
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SAK 20: CHESSPARTY 
 

Diskusjon rundt dagens avtale og hva som blir viktig for styret i en reforhandling.  

Vedtak: (Vedtatt mot én stemme, styremedlem Benedicte W. Skog) 

Med innspill kommet i dette møtet ber styret Sjakkontoret representanter fra styret gå i 

forhandlinger om en ny og oppdatert samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen skal fremlegges for 

styret.  

SAK 21: NYE NETTSIDER OG GRAFISK PROFIL  
 

Orientering om på arbeidet med nye sjakk.no. Arbeidet går som planlagt og innenfor de 

rammene styret har satt. Lansering innen utgangen av oktober.   

SAK 22: STYREINNSTRUKS 
 

Diskusjon om instruks for styret. Følgene endringer i instruks:  

- Legge til under punkt 1 i Styrets ansvar: «Etterleve strategi» 

- Punkt 2. – må oppdateres med riktige retningslinjer  

- Under frist for sakspapirer - fjerne «om mulig»  

- Punkt 5 protokoll – fjerne at daglig leder kan få protokollført uenighet 

SAK 23: VARSLINGSUTVALG OG ETISKE RETNINGLINJER  
 

A. Endringer i NSFs disiplinærreglement 

Diskusjon om endringer i disiplinærreglementet. Eget forslag til oppdaterte formuleringer i 

reglementet sendes ut og oversendes RU for uttalelse.  

Endringen skal innebære:  

- Disiplinærreglementet skal også ta hensyn til brudd på etiske retningslinjer.  

- Legge til varslingsutvalg som saksbehandler saker som går på brudd på etiske 

retningslinjer – sentralstyret som ankeinnstans 

- Bytte rekkefølge i saksbehandling av disiplinærsaker – RU som saksbehandler, 

sentralstyret som ankeinstans 

 

B. Forslag om etiske retningslinjer i norsk sjakk  

Forslag om etiske retningslinjer vedtatt med enkelte endringer. I utgangspunktet skal saker gå til 

varslingsportalen. Retningslinjene sendes ut som eget vedlegg for uttalelsene fra RU og 

publiseres etter endelig godkjenning. 

C. Varslingsutvalg 
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Nedsetter varslingsutvalg bestående av generalsekretær, Aud Norunn Strand og Kristian 

Trygstad. Ønsker å supplere med ett til kvinnelig medlem for å ha full likestilling i utvalget.  

SAK 24: ENDRING AV NGP-SERIEN 

 
Styret stiller seg bak en omlegging av NGP-serien med ny poenggivning. Videresender det 

konkrete innholdet og kriterier til Turneringsutvalget for videre behandling.  

Viktig at ikke gapet mellom lokale turneringer og det som defineres som toppturneringer blir for 

stort. Kravlisten bør inneholde noen må-krav, men også noen mer valgfrie. Bør vurdere å 

redusere antallet kategorier av NGP-turneringer i forslaget.  

For poenggiving i sammendraget blir gjøres det en rangering blant norske spillere.  

 

SAK 25: SPILLSJAKK  

 
Fremleggelse av plan for Spillsjakk. Må legge en tydeligere plan for hva Spillsjakk skal gjøre. 

Store deler av sjakk-Norge har ikke forstått konseptet, og med det heller ikke forstått hvorfor det 

brukes penger på dette. Må ha en tydelig plan for aktivitet, netturneringer, hybridturneringer, og 

aktivitet er en forutsetning for videre satsing på plattformen. Styret ber om å inviteres til en ny 

demonstrasjon.   

Så lenge norsk sjakk benytter Turneringsservice må forbundet også støtte opp om utviklingen 

av tjenesten.  

Langsiktig bør likevel målet være å ha kontroll over et eget turneringsverktøy.  

 

SAK 26: INTERNASJONALT MESTERSKAP I NORGE 
 

Styret ønsker at det skal arbeides for får til et lyn- og hurtig-VM på hjemmebane innen 2024. 

Forbundet skal ta en aktiv rolle for å få dette til.  

Forbundet må gjøre klart hvilke kriterier både fra FIDE og NSF som må til.  

SAK 27: NETTSPILLERE 
 

Diskusjonspunkt om nettspillere og hvordan det er mulig å rekruttere. Innspill fra diskusjon 

legges inn i handlingsplanen for strategi.  

 

SAK 28: REKRUTTERINGSAKTIVITETER UNDER VM 
 

Diskusjon rundt mulige rekrutteringsaktiviteter under VM. Sjakkontoret sender ut liste med 

forslag til aktiviteter klubbene kan vurdere, og vil samle oversikt over det som skjer på sjakk.no.  
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SAK 29: KVINNEREKRUTTERING 
 

Diskusjon rundt ideer for hvordan rekruttere og beholde kvinner i norsk sjakk. Må være flinkere 

å hente erfaringer fra klubber og andre som har fått dette til.  

Styret ønsker å invitere Dronningspranget til styremøte for å snakke nærmere om hva som kan 

gjøres.   

SAK 30: TOPPSJAKK OG UTTAKSKRITERIER  

  
Under følger konklusjonene etter styrediskusjon. For flere av punktene under kreves det egen 

behandling og justeringer av reglementer før det endelig blir vedtatt og iverksatt.  

Landslag:  

- I OL er målet høy plassering, der er dagens uttakskriterier lagt til grunn med rating og 

aktivitetskrav.  

- EM for lag defineres som et arrangement for utvikling der spillere under 26 år prioriteres.  

- Det arrangeres samling i forkant for hvert mesterskap.  

- Minimumsvilkår sendes ut til alle i god tid. Spillere på landslaget forventes å stille opp på 

ett arrangement for forbundet. 

- Landslagssjefen blir gitt et budsjett og myndighet til å legge opp til landslagssamlinger 

med flere deltakere. Uttak til samlinger gjøres av landslagssjef.  

 

Lyn- og hurtigsjakk:   

- Det åpne NM i lyn- og hurtigsjakk får offisiell NM-status og med det gir kvalifisering til 

VM i lyn- og hurtigsjakk. Tildeling av NM i lynsjakk flyttes derfor ut av landsturneringen, 

da erfaringen er at få elitespillere deltar under lynturneringen. Dette krever endringer i 

turneringsreglementet for separat godkjenning.  

- Overgangsåret: Beste norsk i åpent NM i lyn- og hurtigsjakk får dekket deltakelse her.  

- Vinner av NM for kvinner får deltakelse i VM i lyn- og hurtigsjakk 

Uttakskriterier:  

- Avvikle to uttakskomiteer. Erstattes med en ny uttakskomité som utgår fra styret 

bestående av Henrik Sjøl, Anniken Vestby og Terje Lund.  

 

- Uttakskriteriene ellers legges til grunn som i dag, men med en justering med tanke på 

EM for lag. Oppdatert utkast til uttakskriterier sendes ut for egen godkjenning.  

Støtte toppspillere:  

Målsetning om å i større grad kunne støtte turneringsdeltagelse for toppspillere under 26 år, 

med over 2400 i rating.   
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SAK 31: TALENTARBEID  
 

Flere mot sjakktoppen-prosjektet går mot slutten i sin nåværende form.  

- Regionene avvikles og den regionale satsingen vil ikke bli videreført som i dag.  

- Tar en egen vurdering på det resterende i toppsjakkutvalget.  

Trenerkurs:  

- Opplegg med kurs for unge sjakktrenere iverksettes. Simen Agdestein, Yonne Tangelder 

og Erling Strand gis oppdrag å utarbeide kursopplegg.   

 


