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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.2, 2018/19 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 26. september 2018 kl 17-20 

 

Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president, telefon), Henrik 

Sjøl (turneringssjef), Otto Milvang (kasserer; telefon fra Batumi deler av møtet), Ida Landsverk, 

Gerd Andersen, Anniken Vestby (telefon fra Batumi deler av møtet ), Johannes Kvisla 

(styreleder USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent) 

Forfall: Per Elvestuen 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 8 Referater 

Referat fra sentralstyremøtet 22.8.18 ble godkjent.  

 

Sak 9 NSFs forhold til kommersielle aktører innen sjakken 

Geir viste til notat sendt til styret første gang 22.5.18 og innledet. Det er etter hvert mange 

områder med kommersielt tilsnitt innen sjakk i Norge, og NSF har som øverste organ en særskilt 

rolle i å overse dette og medvirke til god praksis. Styret gjennomgikk de ulike områdene som var 

omtalt i notatet, og vedtok å gi saksområdet særlig fokus under en kommende 2 dagers 

styrekonferanse til våren.   

 

Sak 10 Status fra pågående utredninger og prosjekter 

10.1 Kvinnerekrutteringsprosjektet: Prosjektarbeidet drives pt av en gruppe bestående av 
Vibeke, Geir og Eyvind Larre, USF. Disse møtes med noen ukers mellomrom for å sikre 
fremdrift. Den planlagte konferansen med Kvinnerekruttering som hovedtema var flytte til 
mars 2019, og vil bli avviklet samme helg som NSFs Klubblederkonferanse og relanseringen av 
NM Kvinner (arrangert forrige gang i 1972 under Landsturneringen på Røros). Styret tok 
oppdateringen til etterretning, og godkjente relanseringen av NM for Kvinner.  
10.2 Sjakk og Samfunn: Det hadde blitt utarbeidet en prosjektbrosjyre på 16 sider (trykket) – 

styret fikk en gjennomgang av denne. Søknad til Kulturministeren med brosjyren som vedlegg 

skulle sendes (ble sendt 4/10). Første samfunnsområde som vil bli kontaktet er asylmottakene. 

Sjakkontoret jobber med oppfølgingen, inklusive andre tilknyttede finansieringsinitiativ.  

10.3 Reglementsarbeid: Geir orienterte om at Sjakkens Frivillighetsinitiativ hadde gitt den 

gledelige effekt at Per Lea, Follo SK, nå arbeidet to dager i uken på Sjakkontoret som frivillig, 

og at et av hans fokuspunkter var å systematisere det særdeles omfattende arbeidet med 

regelendringer som til enhver tid pågår i norsk sjakk. Styret tok meldingen til etterretning med 

tilfredshet.  

 

Sak 11 Turneringer, arrangementer mm. 

11.1 VM matchen i London 9-28/11: NSF vil være representert med Morten og Vibeke, som vil 

være til stede i ulike perioder av matchen. Det jobbes med å sikre NSFs representanter 
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akkreditering, men kontakten med arrangøren lider under treg respons mm. NSF vil for øvrig 

gjenta suksessen med «VM-rabatt» på medlemskap tegnet i resten av 2018. Dette kan muligens 

medvirke til enda et år med medlemsøkning – i så fall det 6. året i rekken. 

11.2 NM i Fischer-sjakk: Styret vedtok at NSF skal arrangere et NM i Fisher-sjakk under 

Landsturneringen i Larvik. Henrik og Sjakkontoret jobber videre med saken.  

 

Sak 12 FIDE-kongress og Valg 

Morten orienterte. NSF har hatt møte med de tre presidentkandidatene eller representanter for 

disse, og vil møte Dvorkovich i Batumi før kongressen. Styret diskuterte situasjonen, og tildelte 

Morten som delegat fullmakt til å stemme på den best egnede kandidaten, gitt alle relevante 

forhold inklusive utvikling i saken under selve kongressen. Vibeke ville for øvrig også være til 

stede under kongressen som «accompanying person».   

 

Sak 13 Eventuelt 

13.1 Clono: Styret hadde før møtet fått et sakspapir og en uttalelse fra RU om temaet. Clono er 

en sjakkprogramvare for å publisere sjakkpartier fra turneringer på en lettvint, billig og trygg 

måte (typisk på nettbrett), og er utviklet av et miljø i Tromsø. Clono er et eksempel blant flere 

innen sjakkverden på en ny teknologi som er på vei fremover. Styret diskuterte bruken av Clono, 

og vedtok konkret at det ikke var mulig å benytte Clono under eliteserierunden i Tromsø i 

november. Henrik vil formidle dette, og også meddele at NSF gjerne bisto utviklerne av Clono 

dersom det var aktuelt å søke FIDE-godkjenning.  

13.3 Styreseminar våren 2019: Dette ble lagt til fredag 15.2-lørdag 16.2 (lunsj til lunsj). 

Administrasjonen kommer tilbake med detaljer. Øvrige styremøter resten av perioden blir da 

5.12.18 (se neste pkt), 8.5.19 og 19.6.19.  

13.4 Neste styremøte: onsdag 5. desember kl 16:30-18:30, etterfulgt av styrets årlige julemiddag, 

der også Sjakkontorets ansatte vil delta.  

 

 

  

 

 


