
Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte desember 2021

Dato: 08.12.2021 kl 17.00

Møtet gjennomføres som et digitalt møte.

Deltagere:

Simen Agdestein
Frode Antonsen
Guru Wanda Wanvik
Henrik Sjøl
Joachim Nilsen
Jon Kristian Haarr
Benedicte Westre Skog
Eirik Natlandsmyr
Anniken Vestby
Terje Lund - ikke tilstede

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 2021-1-1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Sak 2021-1-2

Oppdateringer fra sjakkontoret

Sak 2021-1-3

Medlemsstatus

Sak 2021-1-4

Økonomisk status
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Sak 2021-1-5

Turneringer
Vedtak
NM i hurtigsjakk for seniorer 2022 tildeles Konnerud Tempo 
 
Smittevernreglene må igjen tas fram og bli lagt ut på sjakk.no. De må ikke være like strenge som
tidligere ettersom det er lov å ha en avstand på under 1 meter når man utfører aktiviteten. Det som blir
det store problemet nå, er antallsbegrensninger. I tilfellet der saker avlyses blir det viktig å søke om
kompensasjon.   
Vedtaket var enstemmig.

Sak 2021-1-6

Spillsjakk
Vedtak
Styret mener Spillsjakk som det er i dag videreføres til bruk i Skolesjakken og sjakk og samfunn.
Plattformen som den er i dag skal ikke ha kommersielle mål, og Turneringsplattform AS legges med
dette sovende.
 
Generalsekretær setter ned en gruppe som kommer med forslag til strategi og budsjett for utviklingen
av klubb og turneringer. Strategi og budsjett skal legges frem for neste styremøte. Det skal ikke gjøres
nye investeringer uten at dette er godkjent av styrene.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 2021-1-7

Åpent NM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen
Vedtak
1. Deltakselse åpent for alle, ikke meldemsskap. Men dette må være et engangstilfelle for å lokke
medlemmer. De må samtykke i påmelding om å kunne motta informasjon fra forbundet.  

2. Opp til arrangmentskomiteen, må sikre at det er nok ressurser til å følge det opp. Med hurtigsjakk er
det større fare for juks og at deltakere ikke møter til dag to. Utover det ingen sterke meninger om
hvorvidt hurtigsjakk bør gjennomføres eller ikke. 

3. Bør ha et makstak på premier, forslaget støttes. Vi må regne med at det blir juks når det er
pengepremier og online. Kan vurdere å legge til et krav om et visst antall partier gjennomført på Lichess
i forkant. 
 
Referatførte innspill og kommentarer videresendes arrangementskomiteen. 

Sak 2021-1-8

Sponsorplan
Vedtak
Godkjenner sponsorplan, bortsett fra underpunktet om bedriftsaktivitetene. 

Styret godkjenner at turneringsnavn selges til sponsorer, og forventer om at slike avtaler fremlegges for
styret for godkjenning før signering. 
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Sak 2021-1-9

Strategi - Måltall og indikatorer
Vedtak
Styret fordeler ansvar for hvert strategiske området og følger opp med administrasjonen med å utforme
nye indikatorer. 
 
Medlemsrekruttering: Jon Kristian
Organisasjonsutvikling: Joachim 
Omsetning: Frode 
Talentutvikling: Simen og Anniken
Samfunnsarbeid: Benedicte

Sak 2021-1-10

Fastsetting av kriterier for klasseinndeling Landsturneringen
Vedtak
Styret fastsetter foreslåtte formulering av klasseinndeling:
 
KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er de tre siste landsturnering, de tre beste i klassen under i siste
landsturnering (eventuelt beste 7% i klasse Kandidat Elite) , regjerende juniornorgesmester, samt
spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt de som NSF finner kvalifisert.
 
KLASSE KANDIDAT ELITE: Berettiget til å spille er de, beste 7% i klasse mester i siste landsturnering
(minimum 3), andreplass i junior siste landsturnering, regjerende nordnorsk mester og regjerende
kretsmestre individuelt dersom disse er kåret i en turnering rated med FIDE standardrating, spillere
med rating innen ratinggrunnlaget for klassen (2200-2400), samt de som NSF finner kvalifisert.
 
Premiering
NSF setter ikke av midler til premiering i Kandidat elite, men oppfordrer arrangør til å sette av ekstra
premier til kandidat elite så langt det er mulig.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 2021-1-11

Oppgraderinger av Turneringsservice
Vedtak
Vi tilbyr Harald Heggelund 85 000 kroner i bidrag for å oppgraderinger av Turneringsservice knyttet til
personvern, sjakkserver og nye regler fra FIDE,  for å dekke klubbenes utgifter til oppgraderingen.
Kostnaden delen på NSF og USF. 
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