
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 8 07/08 
REFERAT 

 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: onsdag 07/05, klokken 16.30-19.00 
 
Tilstede fra styret: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum (visepresident), Øivind 
Johansen (kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU), 
Øystein Hole (styremedlem), Carl Peter Kirkebø (varamedlem), Dag Danielsen 
(generalsekretær) 
Ikke tilstede: Morten Sand (varamedlem), Håvard Løvik (leder USF) 
 
 Sak 87. Dagsorden og godkjenning av referat fra møte 7 07/08 
Referatene fra de to foregående møtene ble gjennomgått, og noen forslag til endringer ble 
vedtatt.  
 
Sak 88. Regnskap 2007 
Øivind orienterte. Posten utleie av generalsekretæren til OL i Tromsø skal deles mellom NSF 
og USF, men er ført på NSF av momstekniske grunner. Årets overskudd er derfor en del 
lavere enn det ser ut. Det var fortsatt usikkert om alle postene stod med korrekt beløp. Alle 
tallene må være klare etter neste styremøte 28/5. 
 
Sak 89. Årsberetning 2007 
Bidragene må leveres i løpet av halvannen uke. 
 
Sak 90. Budsjett 2009. 
Budsjettet ble gjennomgått med enkelte justeringer av postene. Jøran og Øistein setter opp et 
nytt forslag. 
 
Sak 91. Sak unntatt offentlighet 
 
Sak 92. NM i Tønsberg 
Øistein orienterte. Det har kommet inn et forslag om å FIDE-rate flere klasser i NM. Det 
koster 50 Euro å rate en turnering. I tillegg kommer en avgift på 1 Euro per spiller. For 
enkelte turneringer kan utgiften komme på 150 Euro. Disse utgiftene dekkes i dag av NSF.  
Vedtak: Klassene 1, Kadett A og Senior A rates også i FIDE. 
 
Sak 93 Turneringer på Haraldsheim og NVGP 
Carl Peter orienterte. Det blir arrangert to turneringer på Haraldsheim i regi av Oslo Vest. Det 
mangler foreløpig en turneringsleder. Voss og Lillehammer kan ikke arrangere noe nå, men 
kanskje til høsten.  
I NVGP er det arrangert 46 turneringer så langt. Det har vært 1823 deltakere - 876 unike 
spillere. 
 



Sak 94 Komitéer og utvalg 
1. Turneringsutvalget 
Øistein orienterte. Utvalget har foreslått en mer fleksibel regel for opp og nedrykk fra 
førstedivisjon for å unngå at alt for mange lag må rykke ned dersom lag rykker ned fra 
Eliteserien og/eller ingen lag klarer å rykke opp. Antall lag i førstedivisjon kan etter 
forslaget variere mellom 8 og 10. 
Vedtak: Forslaget sendes ut på høring. 

 
2.  Eliteutvalget 
Roaul orienterte. Torbjørn Hansen sier fra seg oppgaven som landslagstrener for damer. 
Det er uklart hvor pengene til dekning av OL-utgifter tas fra. Øivind sjekker opp hva som 
ble gjort i forrige OL.  

 
3. Arkivutvalget 
Øistein orienterte. Utvalget har gått igjennom noe av innholdet i kjelleren på sjakkontoret 
for å finne ut hva som skal sendes til riksarkivet og hva som kan kastes. Regnskaper fra 
hvert 10. år samt for enkelte interessante år bevares. Gamle seriesjakkresultater og partier 
bevares. Medlemslister bevares. For å komme igjennom alt materialet og gjøre det klart 
for flytting til riksarkivet, vil utvalget forsøke å få til en dugnad. Materialet som skal 
kastes må makuleres først. Utvalget mangler et mandat, og vil komme med et forslag etter 
neste møte. USF har ikke noe tilsvarende utvalg, men har liggende mye materiale som bør 
gjennomgås. 

 
4. Seniorutvalget 
Dag orienterte. Per Ofstad foreslår at utvalget tilgodeses med 20000 kroner i budsjettet for 
2009. 

 
5. Jubileumsutvalget 
Jøran orienterte. Han har hatt et møte med lederen for prosjektet i Tromsø. Pengene til 
NSF er ennå ikke utbetalt. Det skyldes at organisasjonen ikke er formelt opprettet ennå, 
men pengene vil komme så snart det er mulig. OL-prosjektet skal ha en stor stand under 
OL i Dresden i samarbeid med eksportrådet for fisk, slik at det blir litt servering også. 
Kultur- og kirkedepartementet har sendt brev om at de ikke støtter OL-prosjektet, men det 
viste seg å være en intern misforståelse, og brevet er trukket tilbake.  

 
Sak 95 Eventuelt 
Ole Christian Moen fra OSS ønsker at NSF skal betale startavgift for de to kvalifiserte lagene 
i europacupen. Tidligere har lagene fått støtte fra kretsen. 
Vedtak: NSF vil ikke gi støtte til deltakelsen. Dag sender svar til OSS. 


