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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.4, 2017/18 

Referat  
 

Sjakkontoret, onsdag 29. november 2017 kl 16:00-18:45 
 
Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl 
(turneringsleder), Otto Milvang (kasserer), Bård Vegar Solhjell, Morten Johnsen, Vilde Bjerke, 
Ida Landsverk, Johannes Kvisla (styreleder USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent). 
Ingen forfall.  
 
Sak 0 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent.  
 
Sak 15. Referater 
Referat fra sentralstyremøte 11.10.17 ble godkjent. Styret godkjente forslag fra generalsekretær 
om ny praksis: å offentliggjøre referatene på sjakk.no én uke etter at de var sendt til 
styremedlemmene etter møtet, og etter eventuelle opprettinger som følge av styrets 
kommentarer. Referatene ville så bli endelig godkjent i neste møte, som tidligere.   
 
Sak 16 Kvinnereruttereringsutvalgets rapport 
Utvalgsleder Vibeke Ekeland Grønn gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og den foreslåtte 
tiltakslisten på i alt 10 punkter. Rapportens besto i hovedsak av tre deler: en kvalitativ 
undersøkelse der 2 utenlandske og 5 norske kvinnelige toppspillere hadde gitt sine syn på 
rekruttering av kvinner til sjakk og mulige tiltak, en spørreundersøkelse der 110 norske tidligere 
og nåværende kvinnelige sjakkspillere hadde gitt sine synspunkter, samt forslaget til 
tiltakspakke. Styret diskuterte rapporten og dens funn, og fattet flg vedtak:  
Styret ba utvalgslederen og generalsekretæren om å komme tilbake til neste styremøte med 
konkrete beskrivelser av hvordan hvert enkelt av de 10 forslagene kunne gjennomføres, slik at 
styret da kunne vedta en konkret handlingsplan/tiltakspakke.     
 
Sak 17 Prosjektstatus - Overgang til FIDE-ELO 
Otto Milvang viste til utsendt notat og orienterte. Norsk rating avsluttes 1.7.2018. Som 
konsekvens vil siste norske ratingliste bli publisert i januar 2018, og turneringer etter 1.1.18 vil 
ikke rates med norsk rating. Otto orienterte om de forberedende tiltak som er gjennomført, 
herunder diverse publiseringer på sjakk.no. Han understreket betydningen av å få med seg hele 
Sjakk-Norge i denne saken, og unngå at noen blir sittende på gjerdet. En annen viktig sak er 
koordinering med TS/Heggelund. Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at Otto 
fortsatte å ha ansvar for prosjektet frem til stabil ny situasjon var på plass.  
 
Sak 18 Møte med ELO-komiteen  
Dette var første møte i styrets nye møteserie med NSFs komiteer. ELO-komiteens formann og 
norsk Rating Officer i FIDE Øistein Yggeseth deltok. Han viste til utsendt notat, og orienterte 
om ELO-komiteens oppgaver. Styret diskuterte noen konkrete saker og fattet følgende vedtak: 
Vedtak 1: Ved blandede turneringer med langsjakk og hurtigsjakk skal avgift betales som om 
hele turneringen er langsjakk. 
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Vedtak 2: ELO-komiteen nedlegges etter overgangen til FIDE-ELO (se sak 17 over), i 
overensstemmelse med  forslag fra komiteformannen. ELO-komiteen bes om selv å organisere 
nedleggingen, herunder avklare evt spørsmål mht arkiv o.a. Kontaktpunkt for ELO-komiteen er i 
denne saken Sjakkontoret v/generalsekretær.  
Vedtak 3: NSF utpeker en Deputy Rating Officer, som i tilbørlig grad skal støtte Rating Officer i 
arbeidet, sikre kontinuitet og fungere som back-up. Nåværende Rating Officer og 
generalsekretær bes komme tilbake til styret med konkret forslag for hvordan dette kan gjøres i 
neste styremøte. 
 
Sak 19 Rapporter 
19.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport per 31.10.17, og gjennomgikk de viktigste 
punktene. NSF ligger fortsatt an til å levere et driftsresultat for hele 2017 i tråd med revidert 
budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.  
19.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste fortsatt god inngang av nye 
medlemmer. Medlemstallet per 27.11.17 var 3.917, mot 3.454 i hele 2016 (+13%). NSF har fått 
10 nye klubber i løpet av året. Styret tok orienteringen til etterretning med tilfredshet.  
19.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a.at Sjakkontoret for tiden er inne 
i en særlig hektisk fase. Lansering av USF-akademiet og Sjakk5ern, samt at regnskapet nå føres 
av Sjakkontorets ansatte, kommer i tillegg til andre løpende oppgaver, med uendret bemanning. 
Så langt går dette bra, men situasjonen vil bli vurdert fortløpende.  
19.4 SkoleSjakken: Arbeidet med oppstart av Wave 4 går fortsatt etter planene, og det ble 
avholdt ekstra lærerkurs i Trondheim i uke 43. Wave 5 vil bli lansert primo desember 2017, med 
7 lærerkurs i Oslo og Akershus i januar. Torbjørn Dahl er engasjert i prosjektet som lokal ressurs 
i Trøndelag. Der er også lansert et et prøveprosjekt for Sjakk5ern i Trøndelag i inneværende 
skoleår, med finale i Trondheim i april 2018. Påmeldingen er så langt veldig lovende. Det 
arbeides også med å etablere sjakk som valgfag i ungdomsskolen, i et samarbeid med en skole i 
Trondheim. Det planlegges videre en landsfinale for SkoleSjakken i Oslo-området i mai 2018. 
Finansieringsarbeidet pågår, og vil bli intensivert fremover. Styret tok orienteringen til 
etterretning, og ba om å få en økonomisk oppdatering for prosjektet i neste møte.    
 
Sak 20 Turneringer, Arrangementer mv 
20.1 Orienteringssaker  
20.1.1 Dommerseminar i april 2018: Geir viste til utsendt notat, og orienterte kort om det 
planlagte seminaret i april 2018. Han foreslo at styret nedsatte et utvalg som i nært samarbeid 
med RU skulle evaluere norske dommertitler opp mot FIDEs struktur, og eventuelt foreslå 
endringer. Styret vedtok dette, og ba om at utvalget hadde en innstilling klar for gjennomgang på 
dommermøtet i april neste år, slik at Sentralstyret kunne fremme mulige endringsforslag for 
Kongressen 2018, selvsagt hele tiden i nært samarbeid med RU, og med orienteringer til styret i 
hvert møte utover våren. Otto Milvang ble utnevnt som leder for utvalget, og ville knytte til seg 
ytterligere to personer.    
20.1.2 Kommende internasjonale mesterskap i Norge: Geir orienterte om prosessene frem mot 
EM Sr i august 2018 og Nordisk i 2019.  
20.1.3 ECU-møtene på Kreta i oktober: Vibeke orienterte fra møtene, hvor hun var delegat. 
Morten orienterte kort om en ambisjon om å være mer proaktive ifht deltagelse i internasjonale 
fora av denne karakter.  
20.1.4 Fisher Random match i Bærum i februar 2018: Morten, Vibeke og Geir orienterte kort om 
denne mulige matchen mellom Carlsen og Nakamura på Henie-Onstad-senteret i Bærum i 
februar 2018, i regi av et AS under stiftelse, og med direktesendinger på NRK. Det er aktuelt at 
NSF hjelper til som teknisk arrangør, Morten hadde sondert med FIDE i sakens anledning, og 
orienterte om dette. Styret sa seg enig i at NSF kunne hjelpe til dersom dette ble noe av, men 
poengterte at NSFs mulige engasjement måtte være uten økonomiske forpliktelser/risiko. 
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20.1.5 Lyn/Hurtig-VM i Saudi Arabia: Styret diskuterte kort det forhold at FIDE hadde lagt det 
kommende Lyn/Hurtig-VM i romjulen til Saudi-Arabia, og konkluderte med at NSF i relevante 
sammenhenger fremover vil søke å påvirke FIDE for å unngå at mesterskap blir lagt til land med 
den type problemer deltagerne vil erfare i f.eks Saudi Arabia. 
20.2 Søknader om NM Hurtig Senior 2018: Det forelå 3 søknader, fra Stjernen, Lillehammer og 
Porsgrunn. Styret fattet ikke vedtak i saken, men ba administrasjonen om å utarbeide et standard 
skjema som søkere alltid skal fylle ut før behandling i Sentralstyret, for å sikre at relevant 
informasjon forefinnes før vedtak fattes, med begrunnelsen at søknader alt for ofte er kortfattede 
og mangelfulle, noe som vanskeliggjør kvalitativt gode tildelingsbeslutninger. Styret ba om at 
dette arbeidet ble forsert, og sa seg klare til å behandle de aktuelle søknadene på epost når utfylte 
skjemaer forelå. Det ble for øvrig nevnt at ECU hadde utarbeidet slike evalueringsskjemaer, og 
at det kunne være naturlig å kikke på dette for inspirasjon.    
     
Sak 21 Eventuelt 
21.2 Åremålsstilling Generalsekretær: Styret tok til etterretning at generalsekretærs 
åremålskontrakt utløper ved kommende årsskifte, og vedtok å gi presidenten fullmakt til i 
samarbeid med USF å avklare eventuell forlengelse av kontrakten med 3 år.     
21.3 Juleavslutning: Etter styremøtet ble det avholdt en hyggelig styremiddag på Asylet 
restaurant, der også Sjakkontorets ansatte deltok. 
21.4 Neste møte: onsdag 24.1.18 kl 17 på Sjakkontoret.  
  
  
 
 


