
 

Norges Sjakkforbund 
Sentralstyremøte nr 5/0304 

Referat 
Tid og sted: Søndag 25.1.2004, kl 10.00-12.30, Voksenåsen Konferansesenter 

Tilstede: Hugo Parr (HP, president), Ellen Hagesæther (EH, visepresident), Roaul Abrahamsson (RA, 
leder EU), Øistein Yggeseth (ØY, turneringssjef), Hans Richard Thjømøe (HRT, kasserer), periodevis 
Bjarke Kristiansen (BK, generalsekretær) og Sylvia Johnsen (SJ, vararepresentant og referent). 

Forfall: Espen Andersen (EA, leder USF på møte med Styret i USF) og Jøran Jansson (JJ, 
vararepresentant) 

Sak 44 Referater 
44.1 Referat NSF styremøte nr 4/0304 ble tatt til etterretning etter en korreksjon i sak 36.2 der det 

skal stå at Grand Prix-avgiften gjelder fra 01.01.04 (og ikke sesong/ 0304). 

Sak 45 Orienteringer ved Hugo Parr  
HP har startet arbeidet med å finne sponsor til Olympiaden i Spania. Enkelte toppspillere er kontaktet 
og han forbereder en prosess videre med støtte fra noen av disse, samt assistanse fra  EH. 

For noen sponsorer må kontakt delegeres til SJ og JJ for å unngå interessekonflikt. 

Sak 46 Medlemstallene 
46.1 Medlemstall pr 31/12/03 er 2522, en økning på ca 3 %, der norsk sjakk snur trenden gjennom 

flere år med tilbakegang. Imidlertid er noe skjev fordeling på landsbasis og enkelte distrikt sliter 
fortsatt med nedgang. Kontoret følger opp utviklingen. 

Sak 47 Økonomi 
47.1 Foreløpige regnskapstall for 2003 er fortsatt ikke fullstendig. BK forventer et lite overskudd i 

2003. Som følge av at budsjettet for 2003 ikke fulgte utkastet, ble saken ikke behandlet utover 
enkle kommentarer. Styret ønsker hele regnskapet med budsjett til behandling ved neste møte. 

Sak 48 Kontorrapport 
48.1 Ordinære kontorrutiner og mange utsendinger i januar gjør at det er travelt, men i år har det 

sammenfalt med vannlekkasje og renovasjon i Frenningsvei 3.  

48.2 NSF’s publikasjoner. Ny redaktør i Norges Sjakkblad, Atle Grønn, har begynt og fått innføring i 
programvare og det tekniske som kreves for å utgi bladet. 

Sak 49 Sentralstyrets arbeidsprogram 
C1. RA har samtale med kretsene på den svenske siden og Jan Spillum. Jobber fortsatt med å utvikle 
konseptet der vi vil markere ny bru over Svinesund og det historiske forholdet mellom Sverige og 
Norge. Målet er 100 partier til mye oppstyr på den ”gamle” brua i 2005. 

D1. RA redegjorde også for opplegget til EU for elitetrening med Simen Agdestein, Peter Heine 
Nielsen og Jesper Hall, 20-21. mars. Utlyst påmelding i Sjakkbladet og Sjakktuelt. 

C5. TR mangler tilbakemeldinger, men følger opp arbeidet med tv-program om sjakk.   

E4. HRT og HP følger opp arbeidsprogram for å sikre finansiering til kurs. Mulig andre departement/ 
kontor har mer relevans. Kontakten så langt har ikke truffet riktig.  

49.1 Internasjonal kvinneturnering – utlysning i neste nummer av Sjakkbladet. Frist til å søke 1. april.  

Sak 50 Organisatorisk 
50.1 Eliteutvalget (EU). Forslag til endring av mandatet. Utarbeidet av EU og enstemmig vedtatt. 

Endringen skal gjelde fra 1. april 2004  
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50.2 Seniorutvalget (SE). Diskusjon hvorvidt de har gyldig mandat. Kontoret følger opp og kontakter 
utvalgets leder for å få et forslag til nytt mandat.  

50.3 Arnold J. Eikrems minnefond. (Ingen behandling.) 

50.4 Norsk Sjakkfond. (Ingen behandling.) 

Sak 51 Turneringer 
51.1 Norges Grand Prix. Forrige sesong 15 turneringer, så langt i sesongen har vi 12. Godt mulig vi 

slår rekord og havner mellom 15 og 20 turneringer. 

51.2 Seriesjakken. Tekst til Norsk Sjakkblad som beskriver endringen ble  lagt fram for styret. En 
presisering om å begrense seg til   grunnserien fikk støtte. Regelendringen vil dermed gjelde de 
fire seriene, men ikke selve finalen – NM finalen for lag. 

51.3 Finalen i NM for lag 2004. Kontoret følger opp kontakt med mulige arrangører. 

51.4 Gausdal Troll Master 2004 (avlyst). Styret tar vedtaket til orientering.  

51.5 NM Landsturneringen 2005. Kontoret følger opp kontakt med mulige arrangører, da 
søknadsfristen ennå ikke er overskredet. Søknadsfrist 1. mars 2004. 

Sak 52 Eventuelt 
Likestillingsutvalget har gitt et begrunnet vedtak på klage om å gi kontingentfritak for kvinner til NSF 
i 2004. Da vedtaket inneholder faktiske feil om vedtektsendringer, samt betraktninger rundt sjakk og 
dets manglende samfunnsmessige betydning, vil vedtaket bli anket. 

HP skaffer ytterligere bakgrunnsinformasjon, EH skriver utkast til klage og sak følges opp med 
underskrift fra presidenten og visepresidenta.  (Merk: anken ble sendt den 6.2).  

Sak 53 Neste møte 
24. mars 2004 i Frenningsvei 3. 
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