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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 2, 2016/17 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 12. oktober 2016 kl 17:00-21:00 

 

Tilstede: Morten L Madsen, Vilde Bjerke, Ellen Øen Carlsen, Vibeke Ekeland Grønn, Otto 

Milvang, Henrik Sjøl, Bård Vegar Solhjell, Elise Forså (Skype – vara for Johannes Kvisla), samt 

Geir Nesheim  

Forfall: Steinar Leite  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 11. Referater 

11.1 Referat fra møte 12.8.16: Referatet ble godkjent. 

11.2 Vedtak fattet på email mv siden møtet 12.8.16 

11.2.1 Tildeling av Lyn/Hurtig-NM 2017: Etter en klagebehandling der RU var involvert er 

mesterskapet endelig tildelt Sjakkbutikken og Fredrikstad Ungdomssjakk, i samarbeid med 

Caissa. Det vil bli sett nærmere på det aktuelle regelverk (særlig Turneringsreglement for NSF, 

Alminnelig del, pkt 1. siste setning), for å skape økt klarhet ifht dagens situasjon. Sentralstyret 

vil diskutere dette på et kommende møte. 

11.2.2 Prosjekt «Inhouse Regnskap»: Sentralstyret ga i emailbehandling i september sin 

tilslutning til å gjennomføre dette initiativet. 

11.2.3 Mandat for Kvinneutvalget: Forslaget fra utvalget v/Vibeke Grønn ble vedtatt på email. 

11.2.4 Hedersplakett til Tore Sandmark, Trondheim: Vedtatt. 

11.2.5 RUs kjennelse av 8.9.16 i ankesak Bjørnsen: Sentralstyret tok denne til etterretning.  

11.2.6 Dato for fullføring av utestengelsesdom: På forespørsel fra Bjørnsen er det meddelt at 

utestengelsesdommen vil være fullført 20.1.2018 – 2 år etter starten på suspensjonsperioden frem 

til dom falt i april 2016. 

 

 

Sak 12 Rapporter 

12.1 Regnskap pr 30.9.16: 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 fortsatt grunn til å utvise betydelig økonomisk nøkternhet. Det er iverksatt noen 

tiltak for å sikre at NSFs økonomi i årene fremover går med driftsoverskudd før sponsorinntekter 

og ekstraordinære bevilgninger. Styret vil fortsette å følge økonomi-utviklingen nøye i perioden 

fremover.    

12.2 Medlemstall: Geir orienterte. NSF hadde per 10.10.16 3.299 medlemmer, som er 0,3 % 

høyere enn året før. 7 nye klubber har kommet til i 2016. Medlemsutviklingen har nå stabilisert 

seg, men VM-perioden gjenstår, og 2016 kan fortsatt bli det 3. året på rad med 

medlemsfremgang. 

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

Nyansettelsene fra første halvår Ramya Inamdar og Kristoffer Gressli har begge kommet godt i 
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gang i sine roller. Fremover vil Regnskap Inhouse prosjektet kreve betydelig oppmerksomhet. 

Regnskapet vil altså fra 1.1.17 bli ført på Sjakkontoret, av nåværende medarbeidere.  

12.4 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt rapport. Lanseringen i Hordaland, Nordland, Troms og 

Finnmark er ferdig, med gode resultater. Neste «Wave» – Vestfold, Telemark, Agder og 

M&Romsdal – starter innsalget medio november 2016. Et arbeid er iverksatt for å søke å oppnå 

offentlige midler til å fortsette prosjektet i perioden frem til 2021. 

12.5 Norsk Sjakkblad: Kontrakten med nåværende redaktører Leif E. Johannessen og Yonne 

Tangelder – ble vedtatt forlenget med to år.  

 

Sak 13 Turneringer, Arrangementer mv 

13.1 Baku-OL: Morten Madsen, Henrik Sjøl og Otto Milvang orienterte fra mesterskapet, som jo 

ble meget vellykket sportslig sett med 5. plass i åpen klasse, og fra FIDE-kongress og 

komitemøter. Norge hadde også en stor dommerkontingent i Baku, noe som ble ansett som 

meget positivt og vellykket. 

13.1.1 World Team 2017: Norge kvalifiserte seg til denne turneringen, som spilles i mai 2017, 

og der de 10 beste landslagene i verden møtes. Arbeidet med å legge til rette for deltagelse 

starter umiddelbart.  

13.2 VM-match New York 11-30/11.16: Styret besluttet at Morten skulle være til stede under 

avslutningen. For øvrig ville både Vibeke og Ellen fra styret være tilstede ila matchen i New 

York. 

13.2.1 VM-arrangementer i klubbene: Noen klubber hadde meldt inn at de ville ha slike 

arrangement. Det synes dog noe krevende – rundene begynte kl 20 og kunne komme til å vare 

godt over midnatt, noe som nok ville redusere oppslutningen. Sjakkontoret følger opp. 

13.3 Styremøter i Norway Chess i september og oktober 2016: Geir, som sitter i styret som NSFs 

representant, orienterte. Planleggingen frem mot den 5. utgaven av denne superturneringen, som 

gjennomføres 5-17/6-17, går for fullt. TV2 vil sende fra turneringen. Aktuelle NSF-initiativ 

denne gangen: NGP-turnering, Klubblederseminar, Nordisk årsmøte, Landskamp, 

Skolesjakkturnering. 

13.4 Eliteserien og Seriesjakken: Alle 10 klubber hadde takket ja til å delta i Eliteserien. I 

seriespillet for øvrig var det gledelig å registrere økt deltagelse i Østlandsserien, mens bildet i de 

andre seriene er mer uklart.  

13.4.1 Henvendelse fra Tromsø SK om refusjonsnivå Eliteserien: Sentralstyret diskuterte en 

henvendelse fra Tromsø om dette, og konkluderte med at det gjeldende refusjonsnivå lå fast.  

13.5 Status diverse utredninger: En gjennomgang av disse ble utsatt til neste møte pga. tid 

tilgjengelig. 

13.6 Samarbeid Olympiatoppen: Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Det vil bli avholdt 

3 halvdagsseminarer hos Olympiatoppen på Kringsjå i desember, februar og mai. NSF vil ha 25 

plasser, mens NIF-særforbundene Klatring, Karate og Skateboard også vil delta. Styret vedtok en 

invitasjonsliste, og ba administrasjonen gjennomføre prosessen frem til oppstart.  

13.7 Dommerrelatert arbeid fremover: Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Styret fattet 

følgende vedtak: 

13.7.1 Arbeid med å sikre norske dommere internasjonale oppgaver: Generalsekretær tildeles 

ansvar for å sikre aktivitet på dette området, i nært samarbeid med turneringssjef. RU skal alltid 

konsulteres, og RU skal også godkjenne norske dommerkontingenter for internasjonale oppdrag. 

13.7.2 Løpende publisering av relevant informasjon fra FIDE mv: Generalsekretær tildeles 

ansvar for dette, og bes om å konsultere dommerforening under oppstart for mulig samarbeid. 

13.7.3: Mulig norsk Anti Cheating Committee: Otto bes lede en utredning om dette. 

13.7.4 Call-Center for turneringsarrangører: Administrasjonen vil diskutere denne saken med 

den nye dommerforeningen. 
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13.7.5 Helhetsvurdering av Cases i etterkant: Sentralstyret vil ha en person blant sine 

medlemmer med ansvar for dette. Ellen Øen Carlsen ble tildelt oppgaven for inneværende 

periode. 

13.8 EM Seniorer individuelt 2018: Geir orienterte. NSF er blitt tildelt mesterskapet, og må 

senest i desember gi informasjon og detaljer til ECU om hvor, når osv. Arbeidet med dette er 

igangsatt i regi av Sjakkontoret. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 14 Toppsjakksjefstillingen 

Geir viste til utsendt materiale og orienterte.  

14.1 Bakgrunn: USF hadde på styremøte i september vedtatt å ikke lenger medfinansiere sine 

0,15 av den 0,3 årsverk store stillingen Jonathan Tisdall hadde hatt siden 1.1.15. Hans 

åremålskontrakt utløper 31.12.16.  

14.2 Ny modell: Geir hadde utarbeidet en alternativ modell – med kun ulønnede verv. Denne 

innebar bl.a. at NSF etablerte 2 uttakskomiteer på 3 personer – en for åpen klasse og en for 

dameklassen.  

14.2.1 Toppsjakkutvalget: Det ville også bli etablerte et nytt organ – Toppsjakkutvalget - som 

ville møtes noen ganger i året for å diskutere og drive relevante og aktuelle saker. 

Toppsjakkutvalget ville bestå av Leder uttak åpen klasse (som ville være leder for 

Toppsjakkutvalget), leder uttak dameklasse, leder uttak USF. Representant for NTG, og med 

generalsekretær som møtesekretær.  

14.2.2 Toppsjakkrådet: Dette ville bestå, men ha færre møter enn nå. Toppsjakkrådets primære 

mandat er fortsatt å drøfte de overordnede spørsmål i tilknytning til arbeidet med elitesjakk i 

Norge, og gi råd og støtte til de som driver arbeidet i det daglige. President NSF og Styreleder 

USF er blant deltagerne i Toppsjakkrådet. 

14.3 Vedtak: Styret vedtok den nye modellen. Styret ga også honnør til Jonathan Tisdall for han 

arbeid i sin periode som Toppsjakksjef.  

14.4 Videre prosess 

14.4.1 USF: USF ville bli bedt om å gjennomgå denne i sitt neste styremøte i november, og å 

bekrefte at de vil delta i det nye Toppsjakkutvalget med sin uttakssjef. 

14.4.2 Utnevnelser: Ellen og Geir ble bedt om å sørge for oppbemanning av de aktuelle nye 

komiteer, og holde styret orientert om fremdriften for dette. 

14.4.3 Oppstart ny modell: Den nye modellen ville tre i kraft fra 1.1.2017.  

  

Sak 15 Eventuelt 

15.1 Aldersinndeling seniorklasser i Norge: Geir varslet at denne saken ville komme opp på 

neste styremøte.  

15.2 Neste styremøte: onsdag 14.12.2016 kl 17 på Sjakkontoret.  

15.3. Styreseminar: Det vil bli holdt et styreseminar i november, sannsynligvis 9.11.16. Morten 

vil komme tilbake til dette.     

 


