
REFERAT FRA STYREMØTE, torsdag 30/4, klokken 16.30 

 

Sted: Sandakerveien 24D 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Øivind Johansen, Øistein Yggeseth,  Harald 

Furnes, Hans Krogh Harestad og Inge Sandstad Skrondal. 

 

Forfall: Håvard Løvik, Carl Peter Kirkebø, og  Dag Danielsen (generalsekretær).  

 

Sak 69. Valg av referent 

 

ISS ble valgt til referent. 

 

Sak 70. Kongressen 

 

 

Sak 71. Forslag til Kongressen 

 

Forslag 1 fra Øystein Brekke: Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget, men føler at 

aldersspennet blir for stort ved å fjerne kadettklassen. Styret foreslår istedetet å dele endre 

aldersgrensene til 

Junior (spillere som fyller 18 iløpet av kalenderåret eller yngre) 

Kadett (spillere som fyller 15 iløpet av kalenderåret eller yngre) 

Lilleputt (spillere som fyller 12 iløpet av kalenderåret eller yngre) 

Miniputt (spillere som fyller 10 iløpet av kalenderåret eller yngre) 

 

Forslag 2 fra Øystein Brekke: Sentralstyret søtter ikke forslaget. 

 

Forslag 3 fra Øystein Brekke: Forslaget støttes så lenge det er konsistent med resultatet av 

forslag 1. 

 

Forslag fra Bernt Kirkebø og Leif Jacobsen: Ikke en kongressak, sentralstyret venter uttalelse 

fra Turneringsutvalget. 

 

Forslag fra Håkon Haugsrud: Sentralstyret liker forslaget og ønsker halv pris av eksisterende 

kontigent første innmelding for nye medlemmer. 

 

Forslag fra Tarjei Joten Svensen: Ikke en kongressak. 

 

Forslag fra styret i Nordnorsk Sjakkungdomsfond: Sentralstyret stiller seg nøytrale. 

 

Forslag fra valgkomitéen: Sentralstyret støtter forslaget, men ønsker at ledervervet går på 

rundgang mellom kretsene. 

 

Sak 72. Årsberetningen 

 

Styret fordelte arbeidsoppgaver og fristen ble satt til 14. mai. 

 

Sak 73 Kostnadsfordeling i eliteserien 

 



Eliteserien blir svært dyr hvis man ikke får inn en ny sponsor. Sentralstyret sender ut forslag 

om færre helger til høring blant klubbene. Hvis klubbene ikke ønsker dette økes startavgiften i 

Eliteserien fra 7000 kroner til 8000 kroner. 

 

Sak 74. Korneev-saken 

 

Sentralstyret venter på Morten Sands vurdering. 

 

Sak 75 Økonomi 

 

 

Sak 76 Tromsø 2014 

JA-J informerte om Tromsø-OLs søknad om statsstøtte. 

 

Sak 77. BN-bank (Glitnir) 

JA-J tar kontakt med Henrik Carlsen for å finne en passende dato for Magnus. Når dette er 

klart tas det kontakt med lokale arrangører. 

 

Sak 78. Komitéer og utvalg 

HKH informerte at Eliteutvalget ønsker å sende et lag til EM for landslag og ha en ny 

treningssamling til høsten. 

 

ØY redegjorde for de viktigste trekkene i FIDEs nye tittel- og rating-reglement. ELO-

komitéen og Turneringsutvalget vil sammen forfatte en artikkel om de nye reglene til neste 

sjakkblad. 

 

Sak 79. Eventuelt 

Fredrikstad SS ble tildelt Det åpne NM i hurtigsjakk 2010. 


