
Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte juni 2022

Dato: 23.06.2022 kl 18.00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

Benedicte Westre Skog
Henrik Sjøl
Jon Kristian Haarr
Terje Lund
Kristine Ganz
Anniken Vestby
Simen Agdestein
Guru Wanvik
Frode Antonsen - ikke tilstede
Joachim Nilsen - ikke tilstede
Guru Wanda Wanvik - ikke tilstede

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 22/5/1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt
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Sak 22/5/2

Oppfølging tidligere vedtak
Sak 22/3/15  Kvinner i norsk sjakk
Kontoret er satt på saken med utarbeidelse av informasjonsplakater og annet materiell til
holdningskampanje. Utkast sendes styret når det er klart. Det jobbes også med en skisse på kampanjen
utover plakater og annet, samt en plan for struktur og innhold i skolering. Det siste vil ta noe tid å få
ferdigstilt, men skal være på plass til over sommeren.
 
Sak 22/4/4
Turneringer
Tildelingene er oppdatert på hjemmesiden vår. Det er opprettet dialog med først Offerspill for å høre om
de kunne tenke seg å kun arrangere kvinnedelen av NM jenter/kvinner 2023. Avventer svar.
 
22/4/5
Valgkomite
Tallak Nærland og Truls Jørgensen har sagt seg villig til å stille i ny valgkomite, Sara Marie Bjørkly har
takket nei og må erstattes. 
 
22/4/8 Eventuelt
Sjakk som valgfag: Det er satt opp et møte med Skolesjakken og GS for å gå gjennom tidligere
påbegynt arbeid knyttet til tema, og utarbeide en planskisse for videre arbeid. 
Integreringsmidler: Det er lagt ut sak om dette på hjemmesiden vår og sendt invitasjon til å søke til
klubber/kretser. Frist for søknader er satt til 27.juli. 

Vedtak
Sak 22/4/4
Turneringer: Det er ok med en deling av arrangementet. Viktig å passe på at dato for NM jenter holdes
slik at kvalifiseringen til nordisk ikke påvirkes. Det avventes eventuelt likelydene vedtak i USF-styret.
 
22/4/5
Valgkomite: Aud er forespurt per mail, det avventes svar og ringes i morgen. Dersom hun takker nei,
spør GS andre kandidater som har kommet som innspill via mail. Heidi Røneid spørres da først. 
 
Integreringsmidler, varlse Gullaksen om dette for å sikre at nyheten sprer seg. 
 
 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/3

Forslag trukket
I forrige styremøte, 2.juni, ble gjenstående innkomne forslag til kongressen behandlet. Forslag fra
Bærum Sjakklubb om å utvide eliteserien fra 10 til 12 lag ble fremmet uten begrunnelse og denne ble
etterspurt før styret ønsket å ta stilling til forslaget.
Begrunnelsen ble levert kort tid før styremøtet og avsluttet med at forslaget ble trukket fra deres side.
Det vil derfor ikke bli behandlet som innkommet forslag på kongressen. 
 
Styret mener likevel det er en diskusjon det er verdt å ta, og det inviteres til et møte under
Landsturneringen for å diskutere mulige endringer av seriesjakken. Henrik Sjøl tar initiativet til et slikt
møte. 
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Sak 22/5/4

FIDE Congress 2022, presidentvalg
Dette er de fire kandidatene, med varapresidenter, som ble godkjent innen fristen. 
 
-     Mr. Andrii Baryshpolets and Mr. Peter-Heine Nielsen;
 
-     Mr. Inalbek Cheripov and Mr. Lewis Ncube;
 
-     Mr. Arkady Dvorkovich and Mr. Anand Viswanathan;
 
-     Mr. Bachar Kouatly and Mr. Ian Wilkinson.
 
Vedlagt: FIDEs electoral commission report og dokumentasjon som fulgte annonseringen av
Baryshpolets og Nielsens kandidatur. 

Vedtak
Styret ønsker å støtte Mr. Andrii Baryshpolets og Mr. Peter-Heine Nielsen som president og
visepresident i FIDE på kongressen i Chennai 2022. Delegaten som deltar på kongressen får mandat til
å avgi forbundets stemme ved valget. 
 
Vedtatt med 5 mot 1 stemme (Vestby)

Sak 22/5/5

Oppfølging kostnader OL
Kostnader til flyreiser har landet på 180 000kr samlet for alle deltagerer og lagkapteiner. I tillegg
kommer delegatens flybilletter.
 
 
Vi har i dag en rekke diverse fond og støtteordninger det er mulig å søke om midler fra, noen med årlig
søknadsfrist, andre med løpende behandling. Under følger en oversikt over slike ordninger, inkl. formål,
søknadsfrister og beholdning. Er vil noe, på grunn av søknadsfrist, være uanktuelt i år, men kan være
fint å ha oversikt over for fremtidige søknader. 
 
Norsk Sjakkfond:
Det kan søkes om:
Bidrag til dekning av utgifter som spillerne har ved turneringsdeltagelse i inn- og utland, herunder
offisielle FIDE turneringer og mesterskap
Bidrag til norsk deltagelse i landskamper, sjakkolympiader og andre offisielle representasjonsoppgaver
Støtte til norske arrangører av internasjonale toppturneringer, herunder også landskamper
Slik støtte kan også gis som garantier for dekning av underskudd opp til på forhånd fastsatte beløp.
 
4% av fondtes markedsverdi kan tildeles årlig. 01.01.2022 utgjorde det 26 380 kr. Dagens marked står
en del svakere. 
 
Styre: President, turneringssjef og kasserer.
 
Anna Elisabeth Westerlunds minnefond:
 
20% av avkastning foregående år skal gå til diverse premier i landsturneringen til spillere under 13 år,
medaljer og pokal.
1000kr av avkastning skal gå til kvinnelig bragdpris. 
20% av avkastning foregående år skal gå til premier til lilleputtklassen i NM for jenter, pokal og
medaljer.
Resterende utbetalt avkastning skal gå som et gavefond til tiltak for spillere under 25 år, tildeling av
midler prioritere kvinnesjakk, bl.a. ved deltagelser i Olympiader og landskamper. 
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Avkastning 2021 var 39 046.
Opptil 4% av fondets markedsverdi kan anvendes årlig, 31.12.2021 var det: 15 222kr. 
Det ble ikke tildelt midler fra fondet i 2021.
 
Styret: Forbundsstyret.
 
Knut Monsens minnefond: 
Man kan søke om støtte til: 
Reisebeviligning til de beste norske sjakkspillere med ledere i representasjon utad, spesielt i FIDEs
offisielle turneringer, og med særlig henblikk på soneturneringen.
Landskamper.
Reiser innenlands av ledere og aktive sjakkspillere.
Andre sjakkformål etter enstemmig vedtak i komiteen.
 
Kun avkastning kan tildeles årlig, i fjor var det på 1849 kr, usikker på når det ble tildelt midler derfra sist
og dermed eventuell kummulert sum avkasting. Det kan også tildedles opptil 15000 av grunnbeløpet
(250 000) til særskilte formål, men da kan ikke det gjentas før grunnbeløpet har tjent seg opp igjen. 
 
Søknadsfrist 31.mars hvert år. 
Styre, (frem til 2024) 
Formann: Roaul Abrahamsson.
Medlemmer: Gunnar Glendrange og Lars Breivik
 
Beholdning 01.01.2022: 387 609 kr
 
Sjakkens venner:
Støtte gis til deltagelse i toppturneringer på senior- og juniorplan i eller utenfor Norge. Støtte kan også
ytes til norske arrangører av internasjonale senior- eller juniorturneringer
 
Styre: Frode Antonsen, Silje Grytten og Morten Sand. 
 
Samlet beholdning, Sjakkens Venner: 139 490kr.
 
 
Arnold J Eikrems minnefond:
Internasjonale sjakkturneringer i Norge.
Rekrutteringstiltak og andre utviklingsfremmende tiltak.
 
Styret består av representanter for familien, samt toppsjakk for menn og kvinner. Blant andre Ole
Christian og Sheila er medlemmer. Styret ser ikke ut til å være oppdatert på våre sider, flere har
funksjonstid som har passert og mange går ut i år. Må oppdateres.
Saldo på konto dnb: 12 994.
Egenkapital plasseringskonto, 31.12.2021: 380 559
Avkastning 2021: 39 046
 
Nordnorsk Sjakkungdoms Fond
 
Relevant for spillere fra nordnorge. 
Fondets formål er å bidra til nivåheving for nordnorske juniorspillere, gjennom økonomisk støtte til
følgende formål: Representasjon på internasjonalt nivå, deltagelse i USFs
satsningsgrupper/uttagningsturneringer og eventuelt andre formål som fondsstyret finner å ville støtte.
 
Grunnkapitalen på 35 000 kr skal ikke røres. Maks 8000 kr kan tildeles årlig. Det var ingen utbetalinger
i hverken 2020 eller 2021. 
 
Egenkapital 31.12.2021: 103 120.
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Vedtak
Det søkes om midler fra de fond som er relevante. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/6

Premier Landsturneringen
 
 
Sjakklubben Stjernen er arrangør av landsturneringen 2023 og jf. §2 i reglement om landsturneringen,
skal spilleprogram, startavgift og pengepremier i eliteklassen godkjennes av sentralstyret.
Vedlagt ligger våre forslag til dette. Vi ber om at dette gjennomgås på neste styremøte.
 
Vi benytter samme spilleprogram og startkontingent som landsturneringen i år, men har øket premiene
noe i eliteklassen. I hovedsak innført premier til 6. 7. og 8. plass. Vi håper dette er tilfredsstillende.
 
Vennlig hilsen
Kristoffer Gressli
Leder for arrangementskomitéen NM 2023.

Vedtak
Spilleprogram, startavgift og pengepremier i eliteklassen godkjennes, men benevnelsen for
konkurransen i Fischer Random må endres. Det formelle NM i Fischer Random spilles 28. til 30.
oktober. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/8

Norges Grand Prix
På styremøte i høst (9. - 10. oktober) diskuterte vi en omlegging av NGP-serien mhp på et annet
poengsystem.  En revidering av NGP-serien trenger vi litt mer tid for å lande. Vi bør se på detaljene i
løpet av høsten, slik at systemet er klart før søknader om terminfesting av turneringer høsten 2023
begynner å komme. Utarbeidelse av endret opplegg må sees i sammenheng med pågående arbeid om
mulige sponsorer/samarbeidspartnere. 
 
Det ble imidlertid vedtatt at kun norske spillere skal få NGP-poeng, se
 
https://dnkjuhc6if10z.cloudfront.net/filarkiv/nsf/sentralstyrereferater/2021-10-NSF-Referat.pdf
 
Dette er uavhengig av innføring av et nytt NGP-system. 
 
Dette forslaget har noen uheldige konsekvenser, da det er flere spillere som er bosatt i Norge, er
medlem av en norsk klubb, men av ulike årsaker ikke er norsk i FIDE.
 
 

Vedtak
Det er kun spillere som er medlem av en norsk klubb eller direkte i NSF som får NGP-poeng.
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/5/7

Eventuelt
Vedtak
Intet til eventuelt
Vedtaket var enstemmig.
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