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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 2, 2015/16 

Referat  

 
Sjakkontoret, fredag 23.10 kl 18-20 og lørdag 24.10.2015 kl 08:30-13 

  

Tilstede: Bjørn Salvesen, Morten L Madsen, Otto Milvang, Henrik Sjøl, Marianne Langvik, 

Aslak Hanshuus, Bård Vegar Solhjell, Carsten Beer Jacobsen samt Geir Nesheim.  

Forfall: Yonne Tangelder (spilte europacup for klubblag i Makedonia) 

 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 8  Referatsaker  

Referat fra styremøte 12.8.15 ble godkjent. 

 

Sak 9 Rapporter 

9.1 Økonomi og medlemsdata: Geir viste til utsendte regnskaps- og medlemsrapporter, og 

orienterte kort. Etter 9 måneder av 2015 ligger NSFs regnskap i tråd med 

budsjettforutsetningene, og antas å være på vei mot å lande nær budsjettert resultat for hele 2015. 

Medlemstallet på 3.298 medlemmer per 20.10 er ca. 9 % over fjoråret på samme tid, og indikerer 

gode muligheter for å sette medlemsrekord i alle fall i nyere tid – den gjeldende er fra 1989 med 

3.350 medlemmer det året. Styret tok orienteringen til etterretning. 

9.2 Kontorets drift og prosjekter: Geir viste til utsendt notat og orienterte kort. Viktige 

pågående aktiviteter er SkoleSjakken-prosjektet som nærmer seg lansering primo november. 

Også hjemmeside-prosjektet og medlemssystemprosjektet er i pipeline og vil bli gitt mye fokus 

videre fremover. Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak 10 Turneringer  

10.1 Generell orientering: Henrik Sjøl orienterte om oppstarten av NGP-sesongen og kunne 

fortelle at turneringsutvalget holder på med å utrede turneringsoppleggene i Norge og eventuelt 

komme med forslag til styret, jfr vedtak i forrige styremøte. Styret tok orienteringen til 

etterretning. 

10.2 Eliteserien videre fremover Geir viste til utsendte notat og orienterte om Eliteseriens 

økonomi de første 10 år etter lanseringen i 2006-07 sesongen. Henrik og Bjørn orienterte så om 

en henvendelse fra de tilreisende lag i årets Eliteserie om bl.a. refusjoner og kostnadsutjevning. 

Styret vedtok å innhente de tilreisende lags reelle kostnader for 2015-16-sesongen, og deretter 

gjøre en evaluering.  

10.3 Notat fra Otto Milvang om visse spørsmål knyttet til Turneringsservice (TS). Styret 

drøftet notatets innhold, og vedtok å arrangere en «workshop» for å gå dypere i problematikken. 

Bl.a. vil Henrik, Otto, Carsten og Geir delta. Det ligger for øvrig an til at det på neste 

sentralstyremøte vil bli lagt fram et forslag om at alle som har en NSF-ID skal vises i TS, med 

informasjon om når vedkommende sist var medlem. 
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Sak 11 SkoleSjakken-prosjektet 
Geir viste til utsendt informasjon, og orienterte om fremdriften. Prosjektgruppen er godt i gang 

med arbeidet, og lansering overfor skole-Norge er planlagt til mandag 2/11 og tirsdag 3/11. 

Prosjektet vil så bli rullet ut fylke for fylke, med to fylker (Sogn & Fjordane og Rogaland) i 1. 

halvår 2016, og deretter 4 fylker per halvår frem til våren 2018. Styret gjennomgikk også et 

utkast til en avtale med Sveriges Schackförbund om et visst samarbeid bl.a om 

SkoleSjakkprosjektet, og ga sin tilslutning til denne. USF vil for øvrig være medunderskriver på 

avtalen. Styret ga generelt positive kommentarer til fremdriften og de skisserte løsninger. 

 

Sak 12 Antall kretser i NSF 

Geir viste til behandlingen av denne saken i tidligere styremøter og på kongressen 2015, og 

orienterte om at det nå ville bli laget et høringsbrev til klubber og kretser, basert på det forslag 

som styret tidligere hadde drøftet. Brevet vil bli forelagt styret før utsendelse. Styret tok 

orienteringen til etterretning.  

 

Sak 13 FIDE 

Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk et omfattende presentasjon som viste hva FIDE 

er og hvilken løpende kontakt NSF har og har hatt med organisasjonen. Styret diskuterte 

situasjonen og de muligheter og utfordringer FIDE-medlemskapet innebærer. Det var enighet om 

viktigheten av at NSFs FIDE-representant hadde et aktivt forhold til FIDE, og på en egnet måte 

vedlikehold et relevant kontaktnett, som vil kunne komme godt med f.eks. når arrangementer, 

dommerverv o.a. skal behandles. Det ble også ansett som positivt å ha norsk representasjon i 

FIDEs mange ulike komiteer. I dag er Otto Milvang med i SPP (Systems of Pairings and 

Programs Commission), men det er også alt. Som et eksempel ble det foreslått at Norge gjerne 

kunne være representert i CCJ (Commission for Chess Journalists).   

 

Sak 14 Sjakkens muligheter – et perspektiv  

Espen Agdestein, som er manager for verdensmester Magnus Carlsen, holdt et innsiktsfullt 

kåseri om mange sider av sjakken i verden i dag, og ga en rekke råd og tips til norsk sjakk. Styret 

stilte spørsmål og drøftet de mange ideene som fremkom.   

 

Sak 15 Styrets prioriteringer for perioden 2015/16 

Styret hadde i foregående møte utviklet en «longlist» over aktuelle fokusområder for styrets 

arbeid for inneværende periode. Fokus i diskusjonen ble i dette møtet gitt klubbutvikling og 

inntektsarbeid: 

15.1 Klubbutvikling: Styret opplevde at mye mer burde gjøres for å hjelpe klubbene og 

ildsjelene i deres arbeid. Konkrete stikkord var trenerkurs, nybegynnerkurs, håndbok for 

klubbdrift, deling av beste praksis, og egnede tiltak for utvikling av tillitsmannsapparatet. Det ble 

besluttet å gjennomføre en undersøkelse der klubbene selv ville bli bedt om å melde hva deres 

behov ble ansett å være.  

15.2 Inntekter: Styret drøftet NSFs inntektsmuligheter, bl.a. i lys av at inntektene pt ligger på 

meget beskjedne 2-3 mkr, og at mange aktiviteter som ville ha være ønskelige i dag må unnlates 

fordi det økonomiske grunnlaget ikke er der. I tillegg til dagens inntekter som i hovedsak består 

av medlemsinntekter og –avgifter, drøftet styret mulighetene knyttet til sponsorater, økt 

medlemsgrunnlag, prosjektstøtte, gaver, barteravtaler og offentlig finansiering. Det ble pekt på at 

man burde innta et langsiktig perspektiv («10-års plan»), og jobbe systematisk med de mulige 

forbedringer. Diskusjonen vil nå bli bearbeidet videre i en workshop i november, der også flere 

av ideene fra Espen Agdesteins innlegg tidligere i møtet vil bli behandlet, slik at styret kan 

fortsette arbeidet med å prioritere innsatsen i sitt neste møte. 
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15.3 Kvalitet ved arrangering av turneringer: Aslak Hanshuus vil i et kommende møte 

komme med et innspill på tanker og ideer rundt nye og forbedrede måter å gjennomføre 

turneringer på. Dette kommende møtepunktet planlegges forberedt med en workshop, der bl.a. 

Henrik vil delta.  

15.4 Øvrige punkter på longlist: Bl.a. dommertemaer, kvinneandel, media, hjemmeside – vil 

bli behandlet i kommende møter. 

           

Sak 16 Eventuelt 

16.1 Sjakk for flyktninger: Bjørn orienterte om en ide om at også Norsk Sjakk burde bidra ifht 

flyktning-situasjonen i disse vanskelige tider. Flere ideer ble drøftet: invitere barn/unge fra 

mottak på turnering, gjennomføre aktiviteter på mottak osv. Sjakkontoret vil nå samordne ideene 

og komme med konkrete forslag til aktivitet. 

16.2 Forslag Hedersplakett: Leif Kverndal, Stjernen ble tildelt NSFs Heders plakett, etter 

forslag fra Halvor Hartvig. Sjakkontoret sørger for effektuering av tildelingen på en egnet måte. 

16.3 Nordic Queen: Dette Erasmus-støttede prosjektet for utvikling av kvinnelige sjakkspillere i 

Sverige, Norge og Polen har behov for en inntektsgaranti på kr 50t i 2016 fra hver av NSF og 

USF for å kunne realiseres. Styret ga sin tilslutning til dette. Sjakkontoret vil jobbe aktivt for å 

oppnå ekstern støtte til beløpet, og dermed overflødig-gjøre bevilgningen. Det vil også bli sett på 

kriteriene for deltagelse og mulighet for deltagernes pårørende til å ledsage disse, for å sikre 

optimal gjennomføring. 

16.4 Neste møte: Tirsdag 8. desember kl 17 på Sjakkontoret.       


