
REFERAT FRA STYREMØTE 1 – 07/08 
 
 

 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Onsdag 22/08, klokken 16.30 
 
Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Roaul Abrahamsson, Øivind Johansen, Øistein Yggeseth, Carl 
Peter Kirkebø og Dag Danielsen (generalsekretær. Forfall: Øystein Hole, Ida Lahlum, Håvard 
Løvik og Morten Sand. 
 

0. Dagsorden: 
 
1. Konstituering av styret og fordeling av arbeidsoppgaver: Det nye styret ble konstituert. 

DD ble valgt til referent. 
 

1.1. Turneringsutvalget:  
 
Vedtak: 
 
 Det ble valgt turneringsutvalg med følgende sammensetning: Øistein Yggeseth (leder), 
Johs R. Kjeken, Jan Sigmund Berglund, Bjørn Benjaminsen og Tore Løvaas. 
 
1.2.  Rekrutteringsutvalg: JA-J foreslo at det opprettes et rekruttteringsutvalg med 

henblikk på å styrke rekrutteringen til NSF under ledelse av Ole Christian Moen. 
 
Vedtak: Det ble vedtatt oppnevnt et rekrutteringsutvalg med Ole Christian Moen som 
leder. Moen fikk fullmakt til å supplere utvalget med ytterligere to  medlemmer. 

 
 

2. Møteplan: Tentativ møteplan ble diskutert. 
 
Vedtak: Følgende tentative møtedatoer (alle er onsdager) ble vedtatt. Datoene ble satt med 
forbehold om plasseringen av datoer med henblikk på spilledager for Sjakkalliansen 
(bedriftsserien i sjakk): 26/9, 21/11, 09/01, 05/03, 07/05 og 28/5 . 
 
3. Flytting av sjakkontoret: 
 
USF har vedtatt å gå inn for flytting av sjakkontoret. Det ble diskkutert å flytte 
sjakkontoret fra Frennings vei 3. 
 
Vedtak: Sentralstyret er for flytting av kontoret dersom det ikke påløper en fast 
merkostnad på mer enn NOK 1.000 for NSF per måned. Sentralstyret ber 
administrasjonen aktivt å søke etter lokaler i markedet. Investeringsplan for investeringer 
på kontoret i Frennnings vei 3 bes lagt fram av administrasjonen på neste 
sentralstyremøte. JA-J og DD bes  holde dialog med USF vedrørende flytting av kontoret. 
 
4. Lag NM :  
 



Vedtak: 1911 tildeles NM for lag. JA-J tar kontakt med klubben vedrørende muligheten 
for å utvide spilleplanen med en dag. Ved neste års tildeling av NM for lag bør muligheten 
av å utvide arrangementet med en dag tillegges vekt. 
 
 
5. Orientering fra generalsekretæren: DD orienterte om bemanningssituasjonen og kort 

om kontorets funksjon. 
 
 

6. Seriesjakken: 
 
6.1 Landsdelsseriene: ØY orienterte om landsdelsseriene. 
 
Vedtak: Det ble vedtatt å beholde samme startkontigent som i fjor for deltakelse i 
landsdelsseriene. 
 
6.2 Eliteserien: Sponsorsituasjonen for årets eliteserie er ennå ikke avklart. NSF har ikke 
spillelokaler for helgen 9.-11./11. 
 
Vedtak: JA-J tar kontakt med Kenneth Gvein for å avklare forholdet til Telio. JA-J har 
fullmakt til å skaffe ny sponsor dersom Telio takker nei til forlengelse av årets avtale. 
Startkontigenten for årets eliteserie blir NOK 6.500 per deltakende lag. Det ble foretatt en 
tentativ trekning av årets eliteserie. 
 
7. Stikkamp om NM-tittelen: 

 
Vedtak: Porsgrunn sjakklubb ble tildelt stikkampen om NM-tittelen i sjakk for 2007. 
 
 
8. FIDE-delegat: punktet ble utsatt til behandling på neste styremøte. 
 
9. Eventuelt: 

 
RA orienterte om arbeidet med Glitnir Blitz.. JA-J orienterte om etableringen av Prosjekt 
Sjakk olympiaden 2014. NSF går inn med en eierandel på 10%. 


