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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 1, 2016/17 

Referat  

 
Sjakkontoret, tirsdag 16.august 2016 kl 16:00-21:00 

 

Tilstede: Morten L Madsen, Vilde Bjerke, Ellen Øen Carlsen, Vibeke Eikeland Grønn, Johannes 

Kvisla, Steinar Leite, Otto Milvang, Henrik Sjøl, samt Geir Nesheim  

Forfall: Bård Vegar Solhjell  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 1 Konstituering 

Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:  

President:   Morten L Madsen, Sotra 

Visepresident:  Vibeke Eikeland Grønn, OSS 

Kasserer:  Otto Milvang, Nordstrand 

Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk 

Styremedlemmer: Vilde Bjerke, Lillesand 

   Ellen Øen Carlsen, OSS 

   Steinar Leite, Modum 

   Bård Vegar Solhjell, Direkte 

Styreleder USF Johannes Kvisla, SK 1911 

 

Sak 2. Styrets ansvar, mandat og arbeid 

Det ble gjennomført en runde der hvert enkelt styremedlem informerte om sin bakgrunn både 

sjakkmessig og fra det «sivile liv» ellers.  

Morten gjennomgikk så overordnede prinsipper for styrets arbeid, herunder det forhold at styrets 

interne arbeid er fortrolig og ikke skal offentliggjøres uten forutgående enighet.  

 

Sak 3. Referater 

3.1 Referat fra styremøte 22.6.16: referatet ble godkjent. 

3.2 Referat fra NSFs 95. Kongress 10.7.16: Styret gjennomgikk referatet, og merket seg særlig 

visse saker som var oversendt styret for videre arbeid: 

3.2.1 Riksanlegg for Sjakk (foreslått av Lillehammer)  

3.2.2 Mulig lengre periode ved valg til sentralstyret (Lillehammer), og 

3.2.3 Klubblederseminar (Moss): Under dette punktet ble det lansert en ide om å holde et slikt 

seminar under Norway Chess 

 

Sak 4 Bjørnsen-saken – en oppdatering 

Geir redegjorde kort om den prosessen denne saken nå følger, herunder en forventning om at RU 

vil ha ferdigbehandlet saken for sin del en gang ultimo august/primo september. 

 

 

 



2 

 

Sak 5 Rapporter 

5.1.1 Regnskap: Geir viste til utsendt rapport, og orienterte kort. Årets regnskap forventes å ende 

på et driftsresultat i tråd med revidert budsjett godkjent av kongressen. Videre fremover er det 

grunn til å utvise betydelig økonomisk nøkternhet og også iverksette noen tiltak for å sikre at 

NSFs økonomi i en periode går med overskudd. Styret vil følge opp økonomi-utviklingen 

nærmere i de kommende møter.  

5.2 Medlemstall: Geir orienterte. NSF hadde per 7.7.16 3.179 medlemmer, som er 2,6% høyere 

enn året før. 6 nye klubber har kommet til i 2016. Medlemsutviklingen er lovende, og 2016 kan 

bli det 3. året på rad med medlemsfremgang. 

5.2.1 Rekruttering av kvinner: Vibeke innledet kort, og foreslo at sentralstyret utredet hvordan 

kvinneandelen av medlemstallet kunne økes. Et utvalg bestående av Vibeke (leder), Vilde, Ellen 

og Steinar ble nedsatt for å følge opp denne saken og komme tilbake til styret med konkrete 

forslag. 

5.3 Kontorrapport: Geir meddelte at Sjakkontoret er inne i en periode med normal drift. 

Nyansettelsene fra første halvår – Ramya Inamdar og Kristoffer Gressli – har begge kommet 

veldig godt i gang i sine roller. 

5.3.1 Hjemmesiden: Vibeke spurte om hva som skjer med Sjakktuelt (www.sjakk.no). Geir 

kunne fortelle at det var lagt et løp fremover der særlig Kristoffer vil foreta en oppgradering av 

denne. Første skritt er en brukerundersøkelse som iverksettes nå etter sommerferien. Styret ba 

om å bli holdt løpende orientert om dette arbeidet. 

5.3.2 Toppsjakksjefstillingen: Geir orienterte om at denne nye stillingen (0,3 årsverk) nå har vært 

operativ i vel 1,5 år etter ansettelsen av GM Jonathan Tisdall i et to års åremål 1.1.15. I høst vil 

erfaringene bli oppsummert gjennom en vurderingsprosess. Styret ga sin tilslutning til den 

skisserte prosessen.  

5.4 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt rapport. Nye skoler fra Hordaland, Nordland, Troms og 

Finnmark starter nå opp i prosjektet etter sommerferien. Oppslutningen er fortsatt god, og 

entusiasmen ute i skolene stor.  

 

Sak 6 Turneringer, Arrangementer mv 

6.1 Søknader 

6.1.1 NM Klubblag 2017: Kristiansund hadde fått tildelt dette arrangementet. NM for Klubblag 

2017 vil bli avviklet i oktober 2017 pga mange turneringer og få ledige helger i juni 2017.  

6.1.2 NM Lyn/Hurtig 2017. Moss hadde meddelt at de ikke ønsket å utnytte opsjonen på dette 

mesterskapet. Det vil nå bli gjennomført en prosess for å finne en annen arrangør. Mesterskapet 

avholdes i januar, så dette er en hastesak. 

6.2 OL i Baku: Alt er i rute. Jonathan Tisdall og Torbjørn Ringdal Hansen er lagkapteiner for 

hhv åpen klasse og dameklassen. Morten vil delta på FIDE-kongressen. Han har mandat til å 

avgi stemme etter eget skjønn i de kongress-saker som måtte komme opp. 

6.3 Eliteserien 2016-17: Styret vedtok i juni en ordning der ett av utenbyslagene tildeles 

hjemmekamp første spillehelg. Etter loddtrekning tilfalt retten Bergens Schakklub i sesongen 

2016/17. Henrik følger opp. 

6.4 VM-arrangementer i klubbene i november 2016: Sjakkontoret vil legge til rette for at 

klubbene lokalt avholder VM-kvelder, bl.a. med rekruttering for øyet. 

6.5 Fremtidig Klasseinndeling Landsturneringen: Sentralstyret nedsatte et utvalg bestående av 

Henrik Sjøl (leder), Otto Milvang, Jonathan Tisdall og Kristoffer Gressli, for å følge opp denne 

saken, som bl.a. har sitt utspring i et forslag fra Per F. Olsen, 1911, våren 2016.  

6.6 Opsjon på EM Senior 2018: Styret vedtok å utnytte opsjonen.  

6.7 Eliteklassen 2017: Stavanger SK hadde signalisert interesse for å avvikle Eliteklassen i 2017 

uten dobbeltrunder. Dette vil si at første runde må spilles fredagen før NM-uka. Styret hadde 

ingen motforestillinger mot dette.  

 

http://www.sjakk.no/
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Sak 7 Dommer- og trenersaker 

7.1 Fremtidig struktur for behandling av dommer-relaterte saker i norsk sjakk: Geir viste til 

utsendt notat om dette. Styret ga sin tilslutning til den skisse for arbeidsdeling innad i norsk sjakk 

for dommerrelaterte saker som fremgikk av det tilsendte materialet. Sjakkontoret ble bedt om å 

sørge for behørig informasjon om detaljene i skissen. 

7.2 Antallet FIDE-trenere og FIDE-dommere i Norge: Geir minnet om det nye FIDE-regimet, 

der det bl.a. kreves FIDE-trenertittel for å oppnå visse rettigheter under FIDE-turneringer, og 

viste for øvrig til utsendt materiale som viste at NSF har få FIDE-trenere og også få dommere 

med FIDE-tittel. Sentralstyret uttrykte ønske om å øke antallet personer i Norge med FIDE-titler 

for dommere og trenere, og ba administrasjonen legge frem en plan for kursgjennomføring og 

andre tiltak som kunne bidra til dette.  

 

Sak 8. Olympiatoppen 

Geir orienterte om et nytt samarbeid med Olympiatoppen (saken var også oppe på styremøtet 

22.6.16), der relevante personer og miljøer innen NSF vil bli involvert. Konkret legges det opp 

til tre halvdagsseminarer i perioden frem til neste sommer. Styret ga sin tilslutning til dette 

initiativet, og ba om å bli hold løpende orientert i styremøtene.  

  

Sak 9. FIDE-rating i Norge 

NSFs 93. kongress i 2014 vedtok å gå over til kun FIDE-rating i Norge, med visse presiseringer, 

og tidligst fra sesongen 2017/18. Sentralstyret vedtok å nedsette et utvalg bestående av Otto 

Milvang (leder), Øistein Yggeseth, Henrik Sjøl og Kristoffer Gressli, for å lede alle sider av 

prosessen rundt overgang til FIDE-rating i Norge. Utvalget ble gitt fullmakt til selv å nedsette 

underutvalg for delområder der dette var naturlig. 

 

Sak 10 Eventuelt 

10.1 Neste styremøte: onsdag 12.10.2016 kl 17 på Sjakkontoret.     

 


