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 TIL NORGES SJAKKFORBUNDS 

 KLUBBER OG KRETSER 
 I henhold til Norges Sjakkforbunds lover §§ 9 og 10 
 framlegges følgende forslag til  
 DAGSORDEN ved NSFs 86. kongress: 
 
1) Godkjennelse av representantenes fullmakter. 
 
2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 
 
3) Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet. 
 
4) Valg av dirigent. 
 
5) Årsberetning. 
 
6) Regnskaper. 
 
7) Innkommet forslag: 
 1. Framlegg til endring av NSFs lover § 13  

2. Endring av § 13 – sjette avsnitt i NSFs lover  
3. Endring av turneringsreglementet, del  
4. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 3  
5. Forslag til endring av NSFs Turneringsreglement, punkt B  
6. Endret betenkningstid i Landsturneringen  
7. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 7 
8. Begrensning av remistilbud i NM-klasser  
9. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 8  
10. Innføre opprykk i NM i lynsjakk  
11. Begrensning av lagkapteiners mulighet til å anbefale remistilbud  
12. Endring av statutter for Thomas Heibergs minnefond  
13. Endring av statutter for Anna Elisabeth Westerlunds minnefond  

 
8) Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 
 
9) Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover. 
 
10) Ungdommens Sjakkforbund. 

 
11)  Valg: Sentralstyre med to varamedlemmer for ett år. Ytterligere fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett 

medlem for tre år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget.  
 Valg av leder og to medlemmer og ett varamedlem til styret i Nordnorsk Sjakkungdoms fond.  
 To revisorer med varamenn. Styre i Arnold Eikrems Minnefond. 
 Valgkomite bestående av formann og to medlemmer.  
 
 
 
 
 
Oslo den 7. juni 2007 
NORGES SJAKKFORBUND 
 
 
Torstein Bae/ s         Dag Danielsen / s 
president         generalsekretær 
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1. Framlegg til endring av NSFs lover § 13 (fra Johs R Kjeken)
Framlegg:
NSFs lover § 13, andre avsnitt, andre punktum som nå lyder
“Kongressen kan også vedta en særskilt kontingent for personer som ikke er fylt 13 år innen 1.
januar i kalenderåret.“
blir foreslått endra til
”For klubbmedlemmer som ikke er fylt 16 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder
for, innkreves en særskilt, redusert kadettkontingent.”

Ikrafttreden: Gjelder fra og med 2008.

Grunngjeving:
Framlegget medfører at aldersgrensa for nåverande „lilleputtkontingent“ blir heva frå 13 til 16 år. Dette
er den aldersgruppa

- der USF har det største fråfall av medlemmer.
- som må/bør vere medlem av to organisasjoner, USF og NSF, for å vere aktive sjakkspelarar.
- som vi ser som den viktigaste rekrutteringskjelde for nye medlemmer i NSF.

Denne aldersgruppa må i dag betale kr. 40 i forbundskontingent til USF og kr. 180 i forbundskontingent
til NSF, i tillegg kjem kretskontingent til to forbund pluss klubbkontingent i to forbund. Det betyr at for
ein 14-åring kostar det i dag 4-500 kroner i årsavgift å vere aktiv sjakkspelar.
Det er sjølsagt mange grunnar til at USF ikkje greier å halde på, og at NSF rekrutterer så få i denne
aldersgruppa, men det er mi tru at ein redusert pris vil gjere det lettare å lose ein større del av desse
medlemmene frå ungdomsavdelinga og inn i NSF-klubben.
Økonomisk vil framlegget ha liten verknad for NSF. Talet på kadett-medlemmer er nå truleg på mellom
90 og 130 i NSF, og sjøl om inntektene frå desse blir mindre på kort sikt, vil det motsette kunne bli
tilfellet om ein ser lengre fram.

Sentralstyrets syn på forslaget:
Styret er positive til intensjonen i forslaget, men støtter det likevel ikke. Det er omtrent 150 kadetter i
NSF, med andre ord vil forslaget innebære en reduksjon i kontingentinntekter på omtrent kr 15000.
Dertil kommer at det etter styrets mening er svært tvilsomt om det er en kontingent på under kr 200
som gjør at barn (ungdom) ikke fortsetter som medlemmer. Kr 180 i kontingent synes å være ganske så
rimelig for det betydelige tilbudet de får som medlemmer i NSF. Antagelig vil NSF tjene noen medlem-
mer på en redusert kontingent for kadetter, men alt i alt er det styrets mening at det er best å fastholde
kontingenten på dagens nivå.

RUs kommentar: RU mener at formuleringen er grei.

2. Endring av § 13 – sjette avsnitt i NSFs lover (fra Sentralstyret)
Forslag:
NSFs lover § 13, sjette avsnitt, lyder: «Hvert år, senest 1. mars, skal klubbene innsende medlems-
fortegnelse og kontingent for sine medlemmer. Ved for sen innbetaling av kontingenten ilegger
sentralstyret en tilleggsavgift -inntil kr. 15- pr. medlem. Nye medlemmer som tilkommer utover
kalenderåret, skal umiddelbart meldes inn .»
Det foreslås at andre setning i sjette avsnitt i § 13 («Ved for sen innbetaling av kontingenten ilegger
sentralstyret en tilleggsavgift -inntil kr. 15- pr. medlem») strykes.

Innkommet forslag
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Ikrafttreden: Gjelder fra og med 2008.

Begrunnelse:
Paragraf 13 i NSFs lover var gått ut på dato, siden NSF nå fakturerer alt (tidligere skulle klubbene
betale inn på eget initiativ).

RUs kommentar: RU er enig i innholdet, men mener at § 13 – sjette avsnitt etter endringen blir for
uklar, da det fortsatt står noe om betalingsfrist. RU foreslår derfor følgende formulering av § 13 – sjette
avsnitt:
”Hvert år, senest 1. mars, skal klubbene innsende medlemsfortegnelse for sine medlemmer. NSF
vil deretter sende klubbene faktura for medlemskontingent.  Nye medlemmer som tilkommer
utover kalenderåret, skal umiddelbart meldes inn.”

3. Endring av turneringsreglementet, del A (fra Sentralstyret)
Forslag:
Punkt 5 lyder ”Sentralstyret skal hvert år søke å få arrangert følgende turneringer:…” Det foreslås
å legge til et nytt punkt 5g: ”Seriesjakken”. Nåværende punkt 5g) og 5h) blir til hhv. 5h) og 5i).

I punkt 7 (”NM-avgift”) foreslås at setningen ”Arrangører av turneringer som er nevnt under punkt
5 a), b), c), d) og e) skal svare en avgift pr. startende deltaker til NSF.” endres til ”Arrangører av
turneringer som er nevnt under punkt 5 a), b), c), d), e) og f) skal svare en avgift pr. startende
deltaker til NSF.” Punkt 5f er NM for klubblag.

Ikrafttreden: Endringene trer i kraft umiddelbart.

Begrunnelse:
Forslagene er en konsekvens av endringen med seriesjakk og NM for klubblag. Endringen i punkt 5
medfører at styret får plikt til å arrangere seriesjakken. (Tidligere ble NM for klubblag populært kalt
seriesjakken, nå er det to helt forskjellige turneringer). Endringen i punkt 7 medfører at styret gis anled-
ning for å sette en NM-avgift også for NM for klubblag, om man anser det riktig. Styret har mulighet til
å sette avgiften til kr 0, dersom man anser det riktig.

RUs kommentar: RU mener at formuleringen er grei.

4. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 3 (fra Sentralstyret)
Forslag:
Punkt 3 a) lyder: ”KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er de tre siste kårede norgesmestere, nr.
to og tre i siste landsturnering, de to beste i klasse mester i siste landsturnering, regjerende
juniornorgesmester, vinneren av sist avsluttede Norges Grand Prix, spillere som siden forrige
landsturnering har oppnådd minst en IM-inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen,
spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt andre som Eliteutvalget (EU) finner
kvalifisert.”
Punktet foreslås endret til: ”KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er regjerende norgesmester, de to
beste i klasse mester i siste landsturnering, regjerende juniornorgesmester, spillere med rating
innen ratinggrunnlaget for klassen, samt andre som Eliteutvalget (EU) finner kvalifisert.”

Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart, dog slik at nr to og tre i årets NM er kvalifisert for
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eliteklassen i 2008.

Begrunnelse:
Forslaget er en opprydding i et kvalifiseringssystem som er uryddig.
Ratingsystemet er det beste målet vi har på spillestyrke. Kvalifisering på annet grunnlag (som medfører
at lavere ratede spillere kommer med på bekostning av noen med høyere rating) bør derfor ha en god
begrunnelse.
Regjerende norgesmester bør ha krav på å få forsvare sin tittel, det andre vedr tidligere NM kan med
fordel fjernes. Regelen om IM-norm synes  svakt motivert – det er vanskelig å se noen god grunn for at
IM-norm (resultat i én turnering) skal være viktigere enn rating (som er basert på resultatet i samtlige
turneringer). Når det gjelder NGP er grunnen mer praktisk. Etter omlegging av NGP er det mange
spillere som kan dele seieren, det er ikke heldig om alle (teoretisk sett svært mange) er kvalifisert for
elite.

RUs kommentar: RU mener at formuleringen er grei.

5. Forslag til endring av NSFs Turneringsreglement, punkt B Landsturneringen,  under-
punkt 4 (fra Sentralstyret)
Forslag:
Punkt 4 lyder nå slik: ”4. For å være berettiget til å spille i en klasse på grunnlag av rating er det
tilstrekkelig å ha vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden
siste landsturnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn siste offisielle ratingliste
tilsier.”

Punktet foreslås endret til:
”4. For å være berettiget til å spille i en klasse på grunnlag av rating er det tilstrekkelig å ha
vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste lands-
turnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn siste offisielle ratingliste tilsier.”
NSF har hvert år fire offisielle ratinglister. Disse publiseres på NSFs elosider i midten av januar, begyn-
nelsen av april, begynnelsen av juni og midten av september.”

Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart, dvs at neste offisielle ratingliste kommer i midten av
september.

Begrunnelse:
Det er kommet ønske om et mer forutsigbart tidspunkt for offentliggjøring av rating.
Med Internett har NSF bedre mulighet til å informere om ratingendringer.
FIDE offentliggjør nå FIDE-rating fire ganger i året, og det føles naturlig at NSF gjør det samme,
vanligvis litt forskjøvet i forhold til FIDE.

RUs kommentar: RU støtter forslaget.

6. Endret betenkningstid i Landsturneringen (fra Sentralstyret)
Forslag:
Reglement for Landturneringen, punkt 6, endres til ”Betenkningstiden pr. spiller er 2 timer på 40
trekk og deretter 1 time på resten av partiet.”

Ikrafttreden: Den nye betenkningstiden gjelder fra og med Landsturneringen 2008.
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Begrunnelse:
I dag inneholder betenkningstiden en ekstra halvtime etter 60 trekk. Denne anvendes sjelden, men
skaper problemer for programmet, spesielt ved dobbeltrunder, da det må settes av tid for denne even-
tualiteten. For å forenkle turneringsavviklingen og lage et mer fornuftig spilleprogram foreslås å kutte ut
denne ekstra halvtimen.

RUs kommentar: RU mener at formuleringen er grei.

7. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 7 (fra Sentralstyret)
Forslag:
Punkt 7 lyder: ”7. POENGLIKHET. Hvis flere spillere i en klasse eller gruppe har oppnådd samme
poengsum, avgjøres rekkefølgen etter gjeldende kvalitetsberegning. Unntak gjøres for poeng-
likhet om førsteplassen i klassene Elite, Junior A, Kadett A og Senior A. Ved poenglikhet om
førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles en to partiers stikkamp med
samme betenkningstid som det spilles med i Landsturneringen. Ved fortsatt poenglikhet spilles to
og to partier med betenkningstiden 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk,
inntil en norgesmester er kåret. Ved poenglikhet om førsteplassen mellom tre eller flere spillere i
de nettopp nevnte klassene, spilles ett parti mellom hver av spillerne etter tilsvarende prosedyre.
NSF fastsetter tid og sted for eventuelle stikkamper, men disse må være avsluttet i løpet av 60
dager etter NM.”

Punktet foreslås endret til: ”7. POENGLIKHET. Hvis flere spillere i en klasse eller gruppe har
oppnådd samme poengsum, avgjøres rekkefølgen etter gjeldende kvalitetsberegning. Unntak
gjøres for poenglikhet om førsteplassen i klassene Elite, Junior A og Senior A. Ved poenglikhet
om førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles en to partiers stikkamp
med samme betenkningstid som det spilles med i Landsturneringen. Ved fortsatt poenglikhet
spilles to og to partier med betenkningstiden 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per
utførte trekk, inntil en norgesmester er kåret. Ved poenglikhet om førsteplassen mellom tre eller
flere spillere i de aktuelle klasser, bestemmer NSF spillesystem for stikkampen. NSF fastsetter tid
og sted for stikkamper, men disse må være avsluttet innen utløpet av året.”

Ikrafttreden: Endringene trer i kraft umiddelbart, dog slik at det i 2007 spilles stikkamp ved poenglikhet
i klasse kadett.

Begrunnelse:
1. Styret mener det er bedre at kadettklassen avgjøres på kvalitet, sett hen til det betydelige arbeidet
som ligger i å arrangere stikkamper. Med fire klasser er det stor sjanse for at det blir stikkamp hvert år.
Det foreslås derfor første setning endret til ”…i klassene elite, junior A og senior A”. Kvalitet er også en
rettferdig måte å avgjøre på (slik er det allerede i mini- og lilleputt).
2. Stikkampen i junior i 2006 (mellom fire spillere) ble ikke helt rettferdig, for noen fikk to av tre hvite
og noen to svarte. Det foreslås derfor at nest siste setning endret til ”Ved poenglikhet om førsteplassen
mellom tre eller flere spillere i de aktuelle klasser, bestemmer NSF spillesystem for stikkampen.” Dette
synes bedre enn å bestemme ”dobbel berger”, for det er ikke sikkert det alltid vil være det beste.
Formuleringen åpner også for cupsystem.
3. Regelen om 60 dager i siste setning er blitt brutt flere ganger. Å få til noe skikkelig opplegg (med
medieavtaler og annet) innen en slik frist, er meget vanskelig. Det foreslås derfor å utvide fristen.

RUs kommentar: RU støtter forslaget.
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8. Begrensning av remistilbud i NM-klasser (fra Helge A Nordahl, Torstein Bae og Øistein
Hole)
Forslag:
I Reglement for Landsturneringen innføres følgende punkt 7: ”I Elite-, junior, kadett, lilleputt, og
miniputtklassen kan remis etter FIDEs regler, paragraf 9.1 kun avtales etter at begge spillere har
utført minst 40 trekk”. I reglement for NM for klubblag innføres følgende punkt 5.5: ”Remis etter
FIDEs regler, paragraf 9.1. kan kun avtales etter at begge spillere har utført minst 40 trekk”. I
reglement for seriesjakken innføres følgende punkt 9.4. ”Remis etter FIDEs regler, paragraf 9.1. kan
i Eliteserien og kvalifiseringskamper til denne kun avtales etter at begge spillere har utført minst
40 trekk”.

Ikrafttreden: Endringene trer i kraft 1. august 2007.

Begrunnelse:
Begrenset anledning til å tilby remis blir i større og større grad innført i internasjonal toppsjakk. Den
foreslåtte regel ble blant annet brukt i årets Gibraltar Open, en av de største internasjonale åpne turne-
ringer.
Endringene er viktige for å øke kampinnholdet i sjakken (og dermed utenforståendes interesse), samt å
unngå ”avtalt spill” (eller hva som kan virke som det). Vi ønsker å innføre et ”moderat remisforbud” i
kampen om de viktigste titlene i Norge, nemlig norgesmesterskapsklassene i Landsturneringen (med
unntak av Senior), Telioserien og NM for klubblag. Dette vil føre til en mest mulig rettferdig konkur-
ranse, der mest mulig avgjøres på brettet.
Det vil dessuten gjøre mediearbeid betydelig enklere at man kan si til pressen at siste runde med stor
grad av sannsynlighet ikke vil bli avsluttet før den er kommet i gang. Det har skjedd flere ganger at de
viktigste partier i siste runde er avsluttet etter fem minutter, hvilket er særdeles lite heldig sett fra et
mediesynspunkt.
Det understrekes at forslaget ikke medfører noe forbud mot remis før førti trekk. Det kan selvfølgelig
fortsatt bli remis, f eks ved trekkgjentagelse. Det understrekes også at vi ikke har noe mot at to spillere
i den lokale klubbturneringen tar en rask remis, det som foreslås er kun begrensninger i klasser der man
spiller om norgesmesterskap.

Sentraltyrets syn på forslaget: Styret støtter ikke forslaget.

RUs kommentar: RU går mot forslaget. RU anser det svært uheldig om NSF for sine mesterskap
legger seg til særregler som strider mot internasjonal praksis, særlig når de dessuten strider mot etablert
og vel fungerende praksis i Norge. Dersom forslaget vedtas vil håndhevelse av det medføre behov for
utvidet dommerstab i Landsturneringen.

9. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 8 (fra Sentralstyret)
Forslag:
Punkt 8 lyder: ”8. PÅMELDING skal fortrinnsvis skje gjennom ens klubb. Klubbene skal over-
sende arrangøren deltakerliste og startavgift innen den fastsatte frist. Dersom arrangøren aksep-
terer etteranmeldte skal startavgiften for disse forhøyes med inntil 50%.”

Punktet foreslås endret til: ”8. PÅMELDING kan gjøres gjennom klubb eller direkte til arrangøren.
Dersom arrangøren aksepterer etteranmeldte kan startavgiften for disse forhøyes med inntil
50%.”



10 Kongresspapirer 2007 Norges Sjakkforbund

Ikrafttreden: Endringen trer i kraft 1. august 2007.

Begrunnelse:
Dagens punkt 8 er gått ut på dato, for de fleste melder seg nå på direkte til arrangøren. I siste setning er
”skal” byttet ut med ”kan”. Styrets mening er at det får være opp til arrangøren om det skal være en
tilleggsavgift.

RUs kommentar: RU støtter forslaget.

10. Innføre opprykk i NM i lynsjakk (fra Sentralstyret)
Forslag:
I punkt 4 i reglement for NM i lynsjakk innføres en ny andre setning: ”Spillere som har kvalifisert seg
for finalen (eller de tre beste dersom det ikke ble spilt finale) i forrige NM i lynsjakk har uansett
rett til å spille en klasse høyere enn i forrige NM i lynsjakk”.

Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart, med andre ord slik at finaleplass i NM i lynsjakk 2007
gir rett til spill i klassen over i lyn-NM 2008.

Begrunnelse:
En del spillere føler det lite motiverende å måtte spille i samme klasse som man har vunnet flere ganger.
Dette gjelder spesielt de som har klart høyere spillestyrke i lynsjakk enn i ”vanlig” (ratet) sjakk. En slik
opprykksregel vil gjøre turneringen mer interessant for disse.

RUs kommentar: RU støtter intensjonen i forslaget, men vil foreslå følgende endringer i ordlyden:
”Berettiget til å delta i klassene Mester, 1, 2, 3 og 4 er spillere med rating innen ratinggrunnlaget

for klassen, og de 7 % (avrundet) beste - men minst tre spillere - i klassen under i forrige lands-
turnering”.

11. Begrensning av lagkapteiners mulighet til å anbefale remistilbud (fra Helge A Nordahl,
Torstein Bae og Roaul Abrahamsson)
Forslag:
I NSFs reglement for lagkapteiner strykes 2., 3. og 5. avsnitt, samt 4. avsnitt etter punktum.

Ikrafttreden: Endringen trer i kraft 1. august 2007.

Begrunnelse:
I lagkamper kan kapteinen ha avgjørende betydning for utfallet. Vi har i det siste sett eksempler på at
lagkapteiner har blitt enige om å avslutte hele lagkamper før de er kommet ordentlig i gang. Dette
forslaget går ut på å frata lagkapteinene mulighet til å anbefale å tilby, avslå eller akseptere remistilbud.
På den måten vil flest mulig kamper bli avgjort der de skal, nemlig på sjakkbrettet. Videre vil betydnin-
gen av å ha en sterk spiller som lagkaptein reduseres og alle spillerne på laget får lik betydning. Dette vil
styrke lagånden.
I tillegg kommer at det i praksis er svært mye uklarhet rundt dette. En ting som ofte blandes sammen er
lagleder og lagkaptein. Det er heller ikke noen kontroll med hva lagleder svarer spilleren. F eks er et
vanlig svar ”jeg synes du skal prøve litt til”, noe det ikke er anledning til etter reglementet. Eller det kan
være at lagkaptein hvis han får spørsmål om en spiller skal ta remis, begynner å studere samtlige partier i
kampen før han gir sitt svar. Dette er heller ikke lov, men skjer ofte i praksis.
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Totalt sett mener forslagsstillerne at det er best om lagkapteinen kun får en administrativ rolle, og at hver
spiller kan avgjøre sitt eget parti.

Sentraltyrets syn på forslaget: Styret støtter ikke forslaget.

RUs kommentar: RU går mot forslaget. RU anser det svært uheldig om NSF for sine mesterskap
legger seg til særregler som strider mot internasjonal praksis, særlig når de dessuten strider mot etablert
og vel fungerende praksis i Norge.

12. Endring av statutter for Thomas Heibergs minnefond (fra Sentralstyret)
Forslag:
I statutter for Thomas Heibergs minnefond endres punkt 4, første setning, til: ”Av fondets midler skal
det årlig utdeles et Thomas Heibergs minnestipend på kr 2000.” Nåværende ordlyd er ”…Thomas
Heibergs minnestipend på kr 5000.”

Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart.

Begrunnelse:
Statuttene fastsetter i dag at stipendet skal være kr 5000. Dette vil føre til at fondet tappes, siden
rentenivået i dag er lavt. Derfor foreslås det at beløpet endres til kr 2000. Avkastningen i 2006 var på
kun kr 1207, men det er forventet noe høyere avkastning fremover pga endret plassering av midlene.

RUs kommentar: RU mener at formuleringen er grei.

13. Endring av statutter for Anna Elisabeth Westerlunds minnefond (fra Sentralstyret)
Forslag:
I punkt 2A (”Anna Elisabeth Westerlund fond for lilleputtsjakk”) heter det at ”Inntil 1/10-del av utbe-
talt avkastning…” skal brukes til (først og fremst) a) premie med inngravering til vinneren av lilleputt-
klassen og b) premier til vinnere og tapere av skjønnhetspartier i lilleputtklassen. Punktet foreslås endret
til ”Inntil 1/5-del av avkastningen foregående år skal gå til…”
I punkt 2C (”AEWs fond til lilleputtklassen i NM for jenter”) sies det at ”Inntil 1/20-del av utbetalt
avkastning skal gå til følgende premiering i NM for jenter:…” Dette er premie til vinneren og til
vinner og taper i tre skjønnhetspartier. Punktet foreslås endret til ”Inntil 1/5-del av utbetalt avkast-
ning foregående år skal gå til følgende premiering i NM for jenter:…”

Ikrafttreden: Endringene trer i kraft 1. januar 2008, dvs fra og med NM for jenter 2008.

Begrunnelse:
Totalt er det sju premier i hvert punkt (pokal til vinner, premie til vinner og taper i tre skjønnhetspartier).
Avkastningen i 2006 var drøyt 3500 kr, det var med andre ord maksimalt hhv 350 og 175 kr som
kunne brukes på dette (1/10-del og 1/20-del av 3500). Det går ikke få akseptable premier så billig.
Derfor heves beløpet som kan brukes til 1/5 av avkastningen, det bør være tilstrekkelig. I tillegg foreslås
strøket ”utbetalt”, og det er lagt til ”foregående år”. Førstnevnte synes overflødig, mens sistnevnte synes
mer praktisk.

RUs kommentar: RU mener at formuleringen er grei.
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Budsjettforslag 2008
Revidert
budsjett
2007
780 000
130 000
60 000
0
0
2 000
50 000
30 000
60 000

1 112 000

470 000
15 000
50 000
20 000
32 000
15 000
30 000
10 000
15 000
0
0
270 000
40 000
20 000
10 000
3 000
45 000
4 000
5 000
12 000
2 000
2 000
0

1 070 000

42 000

Budsjett (drift)
INNTEKTER
Forbundskontingent
ELO-avgift (netto)
NM-avgifter
NGP
NM-lag/seriesjakk (netto)
Sjakktuelt
Gaver, bidrag, MVAkomp.
Salgsinntekter
Diverse inntekter

Sum driftsinntekter

KOSTNADER
Personalutgifter
Kjøp av salgsvarer
Husleie (netto)
Drift av hus inklusiv fyring
Kontorutgifter
Telefon
Porto (ekskl. NSb)
IT/Internettutvikling
Kostnader tillitsvalgte
NGP
NM-lag/seriesjakk (netto)
Norsk Sjakkblad (netto)
Eliteutvalget
Støtte NTG
Seniorutvalget
Forsikringer
Avgifter FIDE
Nordisk Sjakkforb.
Gaver og premier
Diverse kostnader
Avskrivninger
Tap på krav
Nye tiltak

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Budsjett-
forslag
2008
830 000
135 000
70 000
0
0
3 000
50 000
35 000
50 000

1 173 000

480 000
15 000
50 000
20 000
33 000
15 000
30 000
10 000
15 000
0
0
275 000
50 000
20 000
10 000
3 000
45 000
4 000
5 000
0
2 000
1 000
0

1 083 000

90 000

Budsjett
2007
800 000
120 000
60 000
0
0
0
40 000
30 000
0

1 050 000

470 000
15 000
40 000
20 000
35 000
15 000
30 000
10 000
25 000
0
0
230 000
40 000
20 000
10 000
5 000
30 000
4 000
5 000
0
5 000
1 000
0

1 010 000

40 000

Regnskap
2006
774 129
119 680
71 710
0
69 645
0
50 309
33 830
100 000

1 219 303

449 247
12 080
58 876
22 884
31 020
14 048
30 463
0
8 567
2 674
0
237 660
104 179
20 000
8 270
2 354
43 760
0
2 525
1 950
8 800
6 455
2 933

1 068 745

150 558

Budsjett
2006
822 000
100 000
60 000
0
0
0
40 000
130 000
0

1 152 000

500 000
100 000
40 000
20 000
40 000
15 000
35 000
0
30 000
0
0
260 000
40 000
20 000
10 000
5 000
30 000
4 000
3 000
0
0
0
0

1 152 000

0

1

2
2

3

4

5

6
6
6
6
7
8

2
2
9
10
10

11

12
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Noter til budsjettforslag 2008

Kontingentforslag 2008
(i 2007)

Vanlige medlemskap 380 (360)
Juniormedlemskap 190 (180)
Lilleputtmedlemskap 95 (90)
Direkte medlemskap 600 (600)

1 Både 2007rev og 2008 basert på 2600 medlemmer, hvorav 200 nyinnmeldte i 2. halvår (halv kontingent)

2 Bør balansere over tid.

3 Momskompensasjon er usikker, både i 2007 og 2008

4 Budsjetterer ikke med forlengelse av Telio-avtalen, men arbeider selvsagt for at denne forlenges. Inntek-
ter i 2007 relaterer seg til inngåtte avtaler

5 Usikkert pga avtaler ifm sjakk-OL 2014. Totalkostnad for 2007 og 2008 (netto) baserer seg på inngåtte
avtaler

6 Basert på avtale med USF om at kostnader ved sjakkontoret skal fordeles etter antall årsverk

7 Sjakkontoret arbeider kontinuerlig med å gå over til mest mulig elektronisk korrespondanse

8 Det er et stort behov for å oppgradere IT-strukturen ved sjakkontoret

9 Økte kostnader pga ny redaktør, samt at kostnader for 2006 ble redusert pga forsinkelser med nr 6/06

10 Se eget budsjett. Støtte til NTG er tatt ut av EUs budsjett og føres nå separat

11 FIDE øker stadig avgiftene, samtidig som flere og flere klubber ønsker FIDE-rating av turneringer.

 Det arbeides med systemer slik at disse kostnadene i større grad dekkes av arrangør

12 Etter opprydding av gamle krav vil det være mulig å minimere tap i fremtiden
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Sentralstyret foreslår at SK 1911 gis opsjon på Landsturneringen 2011.
Depositum settes til 5000,- som tilfaller NSF om SK 1911 ikke benytter seg av opsjonen.
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Valgkomiteens innstilling
Sentralstyret
President: Jøran Jansson, Asker SK (ny)
Visepresident: Ida Lahlum, Alta SK (ny)
Kasserer: Øivind Johansen, Sarpsborg SK (ny)
Turneringssjef: Øistein Yggeseth, Asker SK (gjenvalg)
Styremedlem (EU-leder) Roaul Abrahamson, SK 1911 (gjenvalg)
Styremedlem: Øysten Hole, Akademisk (gjenvalg)
1. varamedlem:        Carl Peter Kirkebø, Oslo Vest (ny)
2. varamedlem:         Morten Sand, OSS (ny)

Reglementsutvalget
Medlem: Egil Arne Standal, Ørsta SL (gjennvalg 3 år)
1. Varamedlem: Henrik Sjøl, Akademisk (gjenvalg)
2. Varmedlem Kristian Trygstad, OSS (ny)

 
Eliteutvalget
Leder: Roaul Abrahamsson, SK av 1911 (gjenvalg)
Medlemmer: Eirik Gullaksen, Bergen SK (gjenvalg)

Ellen Hagesæther, Follo SK (gjenvalg)
Leif Erlend Johannessen, OSS (gjenvalg)
Sheila Barth Sahl, Asker SK (ny)

Revisorer
Odd Ristesund, SK Kampen (gjenvalg)
Hans Teigum, OSS (gjenvalg)

Vara
Ole Kristian Bjørnø, Modum SK (gjenvalg)
Lars Løberg, OSS (gjenvalg)

Nord-norsk sjakkungdoms fond
Leder: Øyvind Malin, Alta SK, (ny)
Medlemmer: Birger Sjøvoll, Helgeland og Salten SK (gjenvalg)

Stein Jensen, Harstad SK (gjenvalg)
Vara: Odd Erling Mikaelsen, Alta SK (gjenvalg)

Arnold J. Eikrems minnefond
Medlemmer: Jonathan Tisdall, Asker SK (gjenvalg, 3 år)

Jøran Jansson, Asker SK (gjenvalg, 3 år)
Vara: Kai Snorre Eikrem (gjenvalg 3 år)

Valgkomiteen har bestått av Lars Breivik, Drammen SK (leder), Bjarte Leer-Salvesen, SOSS, og Per
Blikra, Stavanger SK.
Styrets forslag til valgkomite:
Formann: Lars Breivik, Drammens (gjenvalg)
Medlemmer: Bjarte Leer-Salvesen, SOSS (gjenvalg) og Torstein Bae, 1911 (ny).



16 Kongresspapirer 2007 Norges Sjakkforbund

Avholdt i Moss Kunstgalleri 9. juli 2006 kl 19.

1. Fullmakter ble godkjent for 38 personer.

2. Dagsorden ble godkjent.

3. Som referenter ble valgt:  Odd Ristesund, Magnus Monsen.
Til å undertegne referatet ble valgt: Per Blikra, Gunnar Bue.

4. Som dirigent ble valgt Johs. Kjeken.

5. Årsberetning.
President Torstein Bae innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist,
og nevnte spesielt æresmedlem  Otto Ibenfeldt.

Ole Chr. Moen kritiserte styrets vedtak om å begrense antallet deltagende lag til bare ett fra den enkelte
klubb i eliteserien. Bae bemerket at forslaget hadde fått tilstrekkelig organisatorisk behandling: ingen
hadde kommet med noe motforslag. Det ville være mulig å foreslå endringer.
Egil Standal bemerket at årsberetningen på side 19 hadde utelatt at Simen Agdestein var blitt krets-
dommer.
Årsberetningen ble godkjent med rettinger.

6. Regnskaper
Kasserer Helge Nordahl orienterte. Underskuddet skyldes vesentlig gamle forhold: tap på krav var ført
med kr 63 987. Videre var det blitt foretatt oppskriving av finanspostene.

Øyvind Gabrielsen kritiserte blanding av fond og vanlig drift ved at renter og gebyrer var ført under
finansposter.

Regnskapet ble godkjent.

7. Forslag
Sentralstyrets forslag til endring av lovens § 13 ble vedtatt med overveldende flertall.
Ny ordlyd: Kontingenten for direkte medlemskap i forbundet fastsettes av kongressen. Kontin-
genten skal være høyere enn forbundskontingenten for samme  medlemskategori.

8. Budsjett
Forbundskontingenten for 2007 ble vedtatt slik: voksen kr 360, junior kr 180 og lilleputt kr 90.
Så ble det debatt om satsen for direkte medlemskap i NSF. Otto Milvang foreslo kr 720: det skulle
ikke stimuleres til slikt medlemskap. Sentralstyrets forslag lød på kr 500. Bae nevnte muligheten for
direkte verving. Bjørn Berg Johansen talte imot dette. Senere sluttet sentralstyret seg til et kompromiss-
forslag fra Alf Gullhav om kr 600. Dette ble vedtatt med 25 mot 12 stemmer.
Kjell Haug foreslo å øke støtten til seniorutvalget til kr 20 000. Bae talte imot: det ville svekke økono-
mien og var ikke noe formål som trengte økt støtte. Haugs forslag falt mot 4 stemmer.
Etter den vedtatte endring ble budsjettet godkjent.

Referat fra NSFs 85. kongress
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9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover
Følgende ble vedtatt:
2007: Hamar    2008: Tønsberg   Opsjon for OSS 2009.

10. Ungdommens Sjakkforbund
Ingen merknader.

11. Valg
Følgende ble valgt:
Sentralstyret
President: Torstein Bae, SK av 1911
Visepresident: Jan S. Berglund, Tromsø SK
Kasserer: Helge Nordahl, Black Knights
Turneringssjef. Øistein Yggeseth, Asker SK
Styremedlem: Frode Wiggen, Stavanger SK
1. varamedlem Øystein Hole, Akademisk SK
2. varamedlem: Stig Gabhrielsen, Bergens SK

Reglementsutvalget
Medlem : Hans Olav Lahlum, Porsgrunn SK

Eliteutvalget
Leder: Raoul Abrahamsson, SK av 1911
Medlemmer: Gro Dannevig, Sevland SK

Eirik Gullaksen, Bergens SK
Ellen Hagesæher, Follo SK
Leif Erlend Johannessen, OSS

Revisorer Odd Ristesund, SK Kampen.   Vara: Ole Kristian Bjørnø, Modum SK
Hans Teigum, OSS   Vara: Lars Løberg, OSS.

Nord-norsk sjakkungdoms fond
Leder: Svein Harald Johnsen, Vadsø SK
Medlemmer: Birger Sjøvoll, Helgeland og Salten SK

Stein Jensen. Harstad SK
Vara: Odd Erling Mikaelsen, Alta SK

Arnold J. Eikrems minnefond
Leder: Wenche Eikrem (3 år)
Medlemmer: Jonathan Tisdall, Asker SK (2 år)

Jøran Jansson , Asker SK  (2 år)
Sheila Barth Sahl, Asker SK (1 år)
Rune Djurhuus, Akademisk SK (3 år)
Ole Chr. Moen, OSS  (3 år)

Vara: Kai Snorre Eikrem ( 1 år)
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Valgkomitè :
Leder: Lars Breivik, Drammen SK
Medlemmer: Bjarte Leer-Salvesen, SOSS

Per Blikra, Stavanger SK

Kongressen ble hevet kl 20.20

12.7. 2006


