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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.3, 2017/18 

Referat  
 

Sjakkontoret, onsdag 11. oktober 2017 kl 17:00-19:00 
 
Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl 
(turneringsleder), Bård Vegar Solhjell, Vilde Bjerke, Ida Landsverk, Johannes Kvisla (styreleder 
USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent) 
Forfall: Otto Milvang (kasserer), og Morten Johnsen 
 
Sak 0 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent.  
 
Sak 9. Referater 
Referater fra sentralstyremøte 24.8.17 og 13.9.17 ble godkjent.  
 
Sak 10 Rapporter 
10.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport per 31.8.17, og gjennomgikk de viktigste 
punktene. NSF ligger fortsatt an til å levere et driftsresultat for hele 2017 i tråd med revidert 
budsjett. Det vil dog komme en merkostnad til NTG-premier ifht budsjett. Styret tok 
orienteringen til etterretning.  
10.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste fortsatt god inngang av nye 
medlemmer. Medlemstallet per 1.10.17 var 3.758, mot 3.454 i hele 2016. NSF har fått 9 nye 
klubber i 2017. Styret tok orienteringen til etterretning med tilfredshet.  
10.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a.at Prosjekt «Membrum» – nytt 
medlemssystem NSF - startet opp i september. Kravspekk skal være klar ila oktober. Avtalen 
med Codan vil opphøre fra årsskiftet, og det jobbes nå med å etablere andre 
medlemsfordelsavtaler, jfr bl.a. sak 14.3 under. Sjakkontoret har innført månedlige møter med 
dommerrelaterte temaer, og med varierende deltagelse fra RU og andre relevante personer. Det 
er under etablering en halvårlig NSFs dommerbulletin med Tom Eriksen som redaktør. Fokus i 
dommerarbeidet er ellers pt på forberedelser til NSFs kommende dommerseminar i april 2018.  
10.4 SkoleSjakken: Arbeidet med oppstart av «Wave 4»: Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold 
og Trøndelag går etter planene, og det avholdes ekstra lærerkurs i Trondheim i uke 43. Wave 5 – 
Oslo og Akershus – vil bli lansert i november 2017. Torbjørn Dahl er engasjert i prosjektet som 
lokal ressurs i Trøndelag. Der planlegges det også et prøveprosjekt for Sjakk-4’ern i 
inneværende skoleår, med finale i Trondheim i april 2018. Workshop i september 2017 med 
deltagelse av bl.a. Jesper Hall, leder ECU Scholls Commission, var vellykket. Det startes i 
oktober opp et arbeid for å etablere sjakk som valgfag i ungdomsskolen, i et samarbeid med en 
skole i Trondheim. Det planlegges videre en landsfinale for SkoleSjakken i Oslo i mai 2018. 
Finansieringsarbeidet pågår, og vil bli intensivert i oktober/november. Styret tok orienteringen til 
etterretning.   
 
Sak 11 Turneringer, Arrangementer mv 
11.1 Seriesjakk og NGP: Henrik orienterte om bl.a. oppstart NGP-sesongen og om Seriesjakken, 
der deltagelsen ser ut til å øke fra 2016/17-sesongen.  
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11.2 EM Lag Kreta 27/10-7/11: Norge stiller lag i åpen klasse og i kvinneklassen. Jon L 
Hammer og Sheila B Sahl blir lagkapteiner.  
11.3 EM Sr. Drammen: Arbeidet går fremover – møte avholdes med hotellet 11.10. Møte med en 
samarbeidspartner planlagt i uke 42. Dommerkabal til EM: RU hadde laget et utkast til 
dommerliste ihht ECUs regler. Denne ble godkjent av Sentralstyret, og vil nå bli meddelt ECU 
for endelig godkjenning - evt med justeringer.  
11.4 Nordisk Mesterskap i Norge 2019: Det vil bli sendt ut invitasjon med NSF-springeren i 
oktober til alle klubber og kretser med oppfordring til å vise interesse for å ta arrangementet. 
Endelig søknad fra NSF til Nordisk Sjakkforbund skal sendes innen 30.11.17. Det skal også 
søkes FIDE om at vinner får plass i FIDE World Cup 2019 i Khanty-Mansiysk, Russland. 
11.5 Kadettlandskamp Sverige desember 2017: Formatet er endret – det blir nå flere 
hurtigsjakkpartier istf. 2 langsjakkpartier, etter ønske fra spillerne. USF følger opp dette 
arrangementet.  
11.6 FIDE’s 88. Kongress, Tyrkia, oktober 2017: Kort rapport fra Otto Milvang, som deltok på 
noen av kongressmøtene, ble gjennomgått og tatt til etterretning. Det vil bli tatt en grundig 
diskusjon på behovet for at NSF og norsk sjakk er jevnlig representert ved slike anledninger. 
Morten tar initiativ og involverer etter behov. 
11.7 Kvantitativ informasjon fra NSFs turneringsaktivitet: Geir foreslo at det ble etablert en 
kvartalsrapport med nøkkeltall for NSFs turneringsaktivitet, med sammenligning mot tidligere 
år, slik at styret kunne følge utviklingen og engasjere seg når det var naturlig. Dette initiativet ble 
hilst velkommen. Henrik og Geir samarbeider om oppstart av dette. 
11.8 Søknad om unntak fra regelverket om ikke-medlemmer som spiller NGP-turneringer: En 
NGP arrangør hadde søkt om generelt unntak fra regelen om at arrangører som tillater deltagelse 
av spillere uten spillerettigheter kan belastes 50 % høyere NGP-avgift. Styret avslo søknaden, og 
viste bl.a. til at det kan søkes om fritak i «særlige enkelttilfeller» (se NSFs Turneringsreglement, 
Alminnelig del, §4), jfr også NSFs lover § 4, 1.og 2. punktum: Bare medlemmer av NSF og 
spillere tilsluttet landsforbund innen FIDE kan delta i turneringer arrangert av forbundet, dets 
kretser og klubber. Sentralstyret må søkes om eventuell dispensasjon fra dette kravet i PR-
øyemed eller av andre spesielle årsaker. 
     
Sak 12 Prosjektstatus  
12.1 Rapport fra Kvinnerekrutteringsutvalget: En rapport hadde blitt lagt frem, og utvalgsleder 
Vibeke gjennomgikk kort hovedpunktene. Da rapporten hadde kommet tett opptil møtet vedtok 
styret å realitetsbehandle rapporten og forslagene i neste møte, som første punkt da.  
12.2 Overgang til FIDE-ELO: Siden Otto ikke var til stede ble dette punktet utsatt til neste møte. 
12.2.1 Spørsmål fra leder ELO-komiteen Øistein Yggeseth: Han hadde i en email tatt opp to 
temaer:  
12.2.1.a. om utenlandske turneringer fremdeles (ut året) skal beregnes for norsk rating. Svar fra 
Sentralstyret: Ja  
12.2.1.b: om Hurtigsjakkrunder i NGP skal registreres/rapporteres til FIDE. Svar: Nåværende 
praksis ønsket oppretthold slik denne ble beskrevet av Yggeseth i hans mail, men det unntak at i 
turneringer med én runde hurtigsjakk i A-klassen så skal denne (A-klassen) rapporteres (etter 
forslag fra Johannes).   
 
Sak 13 Reglementssaker 
13.1 Klasseinndeling Barne- og Ungdomsklassene i Landsturneringen: Geir orienterte. Flere, og 
bl.a. Petter Fossan skriftlig, hadde tatt opp at dette regelverket var modent for revisjon. Styret 
vedtok at det lages et mandat og nedsettes en komite som utreder dette og kommer tilbake til 
Sentralstyret med forslag. Generalsekretær fikk i oppdrag å ta dette initiativet videre ihht styrets 
vedtak. 
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13.2 Standard behandling av mindre alvorlige disiplinærsaker: Geir viste til eget notat han hadde 
skrevet om dette, og foreslo en praksis der president, turneringssjef og generalsekretær fikk 
mandat fra styret til å prosessere enklere disiplinærsaker. RU leder hadde lest forslaget og anså at 
«dette så ryddig og greit ut» for fremtidige saker med slik karakter. Styret uttrykte tilfredstillelse 
ved at forslaget var fremmet og vedtok dette enstemmig. 
 
Sak 14 Eventuelt 
14.1. Hederstegn: Geir viste til utsendte redegjørelser og orienterte. Styret vedtok å tildele NSFs 
Gullmerke til Sven Wisløff Nilsen, Tromsø, etter begrunnet forslag fra Kristoffer Gressli, SK 
Stjernen, og til Morten Lilleøren, Lørenskog SK, etter begrunnet forslag fra Liv Mette Harboe, 
Sjakkontoret. Sjakkontoret vil følge opp utdeling mv.  
 
14.2 Gjennomgang av komiteer og utvalg: Geir viste til sitt utsendte forslag om en ny praksis for 
dette, med hovedbegrunnelsen at styret på denne måten vil få et mye tettere forhold til det viktige 
arbeidet i NSFs utvalg og komiteer enn i dag. Styret vedtok forslaget som det ble fremlagt. Dette 
innebærer bl.a. at styret vil ha følgende kalender for møter med komiteene fremover: 
 
29.11.17 Elokomiteen 
24.1.18 Valgkomiteen 
21.3.18 Reglementsutvalget 
23.5.18 Seniorutvalget 
21.6.18 Toppsjakkutvalget 
 
Neste periode 2018/19 – datoer fastsettes senere: Revisorene, Delegatene, Turneringsutvalget, 
Arkivutvalget. Fondsstyret Norsk Sjakkfond 
 
14.3 Medlemsfordel – Avtale med GiKort: Geir redegjorde for en prosess med dette selskapet, 
som foregir å hjelpe organisasjoner, foreninger osv. med «enkelt og lønnsomt dugnadsarbeid», 
og orienterte om at det var planlagt å inngå avtale mellom NSF og GiKort om samarbeid. Styret 
tok orienteringen til etterretning. 
14.4 Neste møte: onsdag 29.11 kl 16 (merk tid for møtestart). Etter møtet vil det bli avholdt en 
enkel styremiddag, der også Sjakkontorets ansatte vil bli invitert. Informasjon følger.   
  
 
 


