
Sentralstyremøte nr. 6. i perioden 2010/11  
 

Tid: 22.02.11, klokken 1630 -1830 

Sted: Sjakkontoret 

 

Tilstede: Ida Lahlum (møteleder), Øistein Yggeseth, Harald Furnes, Kristian Trygstad, 

Øivind Johansen, Espen Andersen samt fung. Generalsekretær Liv Mette Harboe 

 

Forfall: Jøran Aulin-Jansson, Inge Skrondal, Hans Krogh Harestad 

 

Sak 51 Valg av referent 

Øivind Johansen ble valgt som referent. 

 

Sak 52 Økonomi 

Den utdelte oversikten viser at økonomien er omtrent som forventet sammenlignet med 

fjoråret. Det foreløpige 2010-regnskapet peker mot et overskudd, blant annet fordi BN Bank 

Blitz ble en del billigere enn forventet å arrangere. Eliteserien viser også mindre underskudd. 

Det mangler imidlertid fortsatt noen fakturaer ifm. sjakk OL i Russland i fjor høst.  

 

Sak 53 Samarbeid med USF 

Espen Andersen orienterte om det nye styrets arbeid og at en ønsker å samarbeide best mulig 

med NSF i driften av Sjakkontoret. Det er utarbeidet en oversikt over ulike arbeidsgrupper. 

 

Forslag: Det ble foreslått å avholde et felles møte mellom styrene i NSF og USF. 

 

Sak 54 Generalsekretærstillingen. 

Liv Mette Harboe deltok ikke under behandlingen av dette agendapunktet. 

 

Vedtak: For å behandle de innkomne søknader ble det vedtatt å nedsette en ansettelseskomite 

bestående av Jøran, Ida og Kristian. De lager en innstilling som behandles på neste styremøte 

29. mars 

 

Sak 55 OL 2014  

Ida orienterte om fremdriften med Sjakk OL i Tromsø 2014. En er nå i en ny fase med nye 

måter å jobbe på. Alle møter avholdes i Tromsø, og en trekker inn flere lokale krefter. Det er 

nå etablert 4 arbeidsgrupper for hhv. Logistikk, Kommunikasjon, Sponsor og Kultur, med 

hver sin gruppeleder. I tillegg må det etableres Sjakkgruppe; både en lokal og en nasjonal. Til 

den nasjonale gruppen skal NSF peke ut medlemmer i tillegg til Jøran og Ida. For den 

nasjonale gruppen blir det viktig å utarbeide en visjon for sjakk-Norges fremtid og OLs plass i 

denne. Andre viktige områder blir dommerrekruttering og – utdanning samt å sikre nok 

frivillige til OL. 

 

Sak 56 Samarbeid med NAV 

For å sikre nok sjakkinstruktører til å gjennomføre prosjektene ”Sjakk i skolen” (oppfølging 

ifm gaven på 3 mill fra Sparebankstiftelsen DnB NOR) samt trivselslederprosjektet. Det 

anslås et totalt behov på over 1000 personer på landsbasis 

NSF v/Jøran har derfor anmodet NAV om å bidra med arbeidskraft.  

 

PS: Dagen etter styremøtet kom det svar fra markedskoordinator i NAV Akershus med 

invitasjon til et møte for å drøfte nærmere oppfølging ift ”Sjakkintro”. 



  

Sak 57 NM hurtigsjakk for seniorer. 

Det forelå to gode søknader, fra hhv. Randaberg SK og OSS. Som OSS-medlem deltok ikke 

Kristian Trygstad under behandlingen av denne saken. 

 

Vedtak: Randaberg SK tildeles arrangementet av Det åpne NM i hurtigsjakk for seniorer, som 

iht. søknaden skal arrangeres i Stavanger 22. – 23. oktober 2011. 

 

Sak 58 Komiteer  

NVGP: Øistein orienterte om at det hittil er arrangert 27 turneringer (38 på samme tidspkt. i 

fjor). Det er hittil 1300 deltagere (1468 i fjor), herav 741 unike. Det har vært avholdt 1 

turnering på vandrehjem, og det planlegges ytterligere en i mai på Karmøy. 

 

Elo: Øistein opplyste at Elo- reglementet nå er ajourført. 

 

Jubileumsutvalget: Øivind orienterte om at anbudsinnbydelse for å skrive Jubileumsbok ble 

tatt inn i siste utgave av Norsk Sjakkblad, med fullstendig utlysningstekst på NSF 

hjemmeside. Søknadsfrist er 1. april. Videre arbeides det med å utarbeide et strategidokument.  

 

Det vil være viktig å ha god kontakt opp mot OL 2014 da dette blir et helt sentralt 

arrangement. Utvalget ønsker å utvide med et medlem fra USF, og Espen ble derfor invitert til 

å foreslå en kandidat som kan representere USFs målgruppe. 

 

Sak 59 Eventuelt 

Harald orienterte om status for arbeidet så langt med Landsturneringen. Sponsormarkedet er 

en ufordring. Lokaliteter mv. ser bra ut. 

 

Liv Mette orienterte om at innkalling til Kongressen går ut ca. 1. mars. Sentralstyret må 

vurdere innkomne forslag på møtet 3. mai, før de oversendes til behandling i RU. 


