
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 4 12/13  

Referat 

 
Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 18. november 2012 kl. 17. 

Tilstede: Tilstede: Jøran Aulin-Jansson(President), Henrik Sjøl, Harald Furnes, Inge S. Skrondal, 

Ellisiv Reppen, Kristian Trygstad, Aage Sivertsen og Liv Mette Harboe (Generalsekretær). 

Ikke til stede: Hans Krogh Harestad og Espen Andersen. 

 

Sak 28 Referatsaker  

Referat fra kongressen er ferdig og publisert på hjemmesiden.  

 

28.1 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

28.1.1. Referat fra Sentralstyremøte ble godkjent 

Ellers har det vært noe e-postkorrespondanse, men ingen vedtak. 

 

 

Sak 29 Økonomi  

Vi har mottatt MVA-kompensasjon, Sentralleddet har mottatt 42 363,-, og klubbene totalt  

114 344,-. 

EU har brukt 244 856,- til trening og OL-deltagelse. 

 

 

Sak 30 NSFs struktur  

 

30.1 Seniorutvalget 
30.1.1. Supplering av medlemmer til SU, Ellisiv tar kontakt. 

30.1.2 Moss har søkt om å få arrangere NM i hurtigsjakk for seniorer, SU støtter søknaden og 

ber styret bistå med å finne en passende dato.  

Vedtak: Arrangementet tildeles Moss, og kan gjennomføres 21. og 22. september. 

  

 

Sak 31 Sjakk OL 2014 

Det har vært styremøte i COT2014, men spillelokaler er ennå ikke på plass. 

 

31.1. Hans jobber med å sette opp en avtale mellom NSF og COT2014 om sportslig satsning. 

Dette vil gi NSF en del midler til dette formål, både i 2012 og 2013. 

 

31.2. Sjakklandslag.  

Jøran tar kontakt med Hans ang. framdriften. 

 

31.3. Ungdomslag 

Aage orienterte. Han jobber med få med resurssterke personer og flinke trenere. 

 

Sak 32. NGP (Henrik) 

Orientering om status for sesongen 12-13. Fint om jeg får noen tall fra Henrik her. 

 

32.1. Hva kan vi godta av stevne kollisjoner? 

Henrik sender en oversikt over dette på e-post før neste møte. 



 

32.2. Skal det stå i NGP-reglementet at dommer må være minst KD(i dag står det i generelt 

dommerreglement), og at dommer ikke selv kan spille?  

Vedtak: Det skrives inn i reglementet at dommer må være min. kretsdommer. Henrik utformer 

teksten. 

 

33. Seriesjakken 

33.1 Eliteserien, 
- spillested blir OSS i januar 

- Live-brett vil bli operert av Andrei Olsen, som kjenner brettene og programvaren. 

- Fordeling av andre oppgaver før runden, under og etter. 

 - låse opp lokalet, Liv Mette avtaler. 

 - Jøran henter live-brett 

 - Jøran står for innkjøp av kaffe, frukt ol. 

 - alle som kan hjelper til med oppsett av brikker, koking av kaffe ol. Samt hjelper med å 

rydde sammen på søndag. 

 

Sak 34. Spillserveren 

Live-dekning av London Chess Classics. Mange fulgte med på Youtub 

Sentralstyret ønsker at serveren åpnes for alle, det er i dag ikke nok brukere til å forsvare videre 

drift. USF må kontaktes ang. åpning. 

 

 

Sak 35. Forslag til kongressen 

Forslag fra Silje Bjerke om å endre fra Formann til Leder i styreoversikt, og NSFs lover. 

I forbindelse med valgkomiteen brukes Formann, og EU brukes Leder i lovene. Ingen tittel er 

nevnt i forbindelse med RU. 

 

 

Sak 36. Sjakkbladet 

- Skal sjakkbladet være helt fritt for politiske ytringer?  

«Sjakkbladet er medlemsblad for Norges Sjakkforbund. Synspunkter som framføres i bladet 

er ikke nødvendigvis i samsvar med NSFs offisielle mening.» 

 

Sak 37. Avtale med NSSF. 

- kontingent øker til 3000,- i året 

- De har selv gått il innkjøp av klokke fra Spania som kan brukes av blinde, slik at de tar 

med egne klokker til turneringer.  

- De vil få tilsendt relevante utdrag fra NSb på e-post. Tekst og notasjon, 

  

 

Sak 38. Eventuelt 

- Hedersbevisninger 

NSFs hederstegn i Gull er tildelt Henrik Andenæs for han arbeid med Chess Olympiad 

Tromsø 2014. 


