
 

REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 2 09, tirsdag 29/9, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Øivind Johansen, Øistein Yggeseth, Hans 

Krogh Harestad,  Carl Peter Kirkebø, Inge Sandstad Skrondal, Håvard Løvik (per 

telefon) og Dag Danielsen (generalsekretær) 

 

Sak 14 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 15 Økonomi og medlemsoversikt 

 

Vedtak: Vi skal ikke fakturere arrangørene av NVGP-turneringer for FIDE-ELO 

 

Sak 16 BN Bank Blitz 

 

Viktig med liveoverføring fra turneringen. Det bør være minimum to brett. 

 

Sak 17 Eliteserien 

 

Første helg foregår på Bridgesentret. DD sjekker servering, liveoverføring. Sjakkontoret 

sender påminnelse til deltakende lag. 

 

Sak 18 Hva er definisjonen på førstegangsmedlem?  
 

Definisjon av hva som er førstegangsmedlem ble diskutert. 

Vedtak: Nye medlemmer, eller medlemmer som ikke har vært registrert som 

medlemmer på ti år (dvs for inneværende år sist registrert 1999 eller tidligere) er å anse 

som førstegangsmedlemmer 

 

Sak 19 Komitéer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: Avholdt 9 NVGP-turneringer med 465 deltakere totalt. 

 

Vedtak: For at en ELO-rapport skal ansees å være sendt kreves det at den sendes til en 

av de to lovlig oppgitte adressene. 

 Spørsmålet om dispensasjon til å utsette kamper i seriesjakken ble diskutert. 

 

Vedtak: Det kan ikke godkjennes å utsette avvikling av kamper i henhold til opplyst 

terminoppsett. Unntaksvis kan det gis dispensasjon for partier grunnet i 

representasjonsoppgaver for henholdsvis NSF og USF. Men disse partiene bør 

fortrinnsvis spilles i forkant og dispensasjon kan kun gis dersom motstanderlaget godtar 

dette. 

 

CPK redegjorde for utredningen om klasseinndelingen i de aldersbestemte barne- og 

ungdomsklassene. Sentralstyret roste utvalget for flott gjennomført arbeid. 

Vedtak: Utredningen oversendes forslagstiller til kommentar før sentralstyret fatter 

vedtak i sakens anledning. 

 



Sak 20 Tromsø 2014 

 

JA-J opplyste at budsjettforslaget fra Tromsø 2014 AS ble godt mottatt i Kultur- og 

kirkedepartementet på grunn av god og grundig gjennomgang. 

 

Sak 21 Eventuelt 

- Informasjon fra Styret/utvalg til administrasjon og medlemmer.  

www.sjakk,no er NSFs og USFs er offisielle side. Viktig at sjakkontoret 

informeres om aktiviteter og lignende så raskt som mulig, slik at sjakk.no og 

sjakktuelt er så oppdatert som mulig. 

 

JA-J viste til at det gjennom en årrekke har blitt foretatt en rekke negative og til dels hatske 

personkarakteristikker om enkeltpersoner i sjakkmiljøet i Nord-Norge. Dette synes igjen å ha 

blusset opp i den senere tid. 

 

Vedtak: Presidenten gis i oppdrag å ta kontakt med sentrale personer og til dels berørte 

parter med sikte på å få i en stand en konstruktiv dialog med de involverte parter.  

http://www.sjakk,no/

