
REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 7, onsdag 25/3, klokken 16.30 

 

Tilstede: Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Øivind Johansen, Harald Furnes, Hans Krogh 

Harestad og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

Forfall: Jøran Aulin-Jansson, Carl Peter Kirkebø, Inge S. Skrondal og Håvard Løvik 

 

Sak 72 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 73 Økonomi.  

 

HF redegjorde for regnskapsoversikten. Økonomien er under kontroll. Likviditeten er bedre 

enn tidligere. Resultatet ser ut til å bli et lite overskudd som er bedre enn justert budsjett. 

 

Sak 74 Kongress 2010 

 

Frist for innsending av bidragene til årsberetninger er 12/5.  

 

Sak  75 Landsturneringen i Fredrikstad 

 

Planleggingen og forberedelsen av landsturneringen ser ut til å være i godt gjenge. 

Vedtak: ØY og DD drar på befaring til Fredrikstad i april/mai. 

 

Sak 76 Sjakk i skolen 

 

IL redegjorde for prosjektet som er i god gjenge. ”Sjakkintro” er et sideprosjekt som har fått 

ekstra støtte. ”Sjakk i skolen”-prosjektet bidrar med en egenandel på NOK 150.000 som 

medfører at det bevilges ytterligere NOK 575.000. Dette er en del av ”Trivselsprosjektet” som 

ledes av Kjetil og Kjartan og som har som mål å skape økt trivsel  og mindre mobbing i 

skolen. Målet er også å aktivisere elevene i friminuttene. 

 

Sak 77 Samarbeidsarrangementer med Norske Vandrerhjem i Sarpsborg og Bergen 

 

Annonse om gratis medlemsskap kommer i Norsk Sjakkblad. Samarbeidsprosjektene vil 

tidligst finne sted til høsten. 

 

Sak 78 BN Bank Blitz 2010 

 

DD har tatt initiativ overfor BN Bank med tanke på årets arrangement. BN Bank har ikke tatt 

standpunkt til rammene for årets arrangement. 

 

Sak 79 Komitéer og utvalg 

 

Eliteutvalget: HKH redegjorde for at OL-lagene vil bli tatt ut i mai. MC deltar på herrelaget. 

 

Jubileumsutvalget: ØJ og Bjarke Sahl er medlemmer av utvalget som vil bli supplert.  Første 

møte finner sted over påske. 

 



Turneringsutvalget: ØY redegjorde for at det har vært avviklet 40 turneringer (16 langsjakk, 

11 hurtigsjakk og 13 lynsjakk) med totalt 1589 deltakere (henholdsvis 725, 523 og 341 på de 

respektive kategoriene). 

 

Sjakkaktiviteten øker og det viser seg stadig vanskeligere å unngå kollisjon av forskjellige 

arrangementer på terminlisten. 

 

Sak 80 Tromsø 2014 

 

IL redegjorde for at søknaden til FIDE er i godt gjenge og skal sendes FIDE innen utgangen 

av april. Politisk rådgiver Jan Erik Johnsen i Tromsø er spesielt involvert i prosessen. 

 

Sak 81 Eliteserien og kvalifisering til eliteserien 

 

Forslag fra Tromsø vedrørende endring av kostnadsfordeling og organisering av 

kvalifiseringen for eliteserien. Forslaget innebærer to alternativer: 1) Det organiseres slik som 

i dag med to lag mot hverandre, men spilles via internett. 2) Alle fire lag som deltar i 

kvalifiseringen spiller alle mot alle samlet over en helg. 

 

Forslagene vil bli sendt ut på høring. 

 

Det ble foretatt trekning av bordfarge for de to kvalifiseringsoppgjørene. 

 

Sak 82 Eventuelt 

 

Det forelå ingen saker til eventuelt. 


