
Norges Sjakkforbund 
Sentralstyremøte nr. 1 2003-2004 

Referat  
 
Tid og sted: 8/7 – 03  kl. 17.00, Kongstenhallen, Fredrikstad  
 
Tilstede: Hugo Parr (HP, president), Hans Richard Thjømøe (HRT, kasserer), Øistein Yggeseth (ØY, 
turneringssjef), Sylvia Johnsen (SJ, varamedlem) , Jøran Jansson (JJ, varamedlem),og Bjarke Kristensen 
( generalsekretær).  
 
Det var ikke kalt inn skriftlig til møtet, de som var tilstede i Fredrikstad møtte. 
 
1. NM Fredrikstad.  
1.1 Vi justerte en kjøreplan for avslutningsdagen lørdag 12.7, som deretter ble gitt til arrangøren.  ØY 
tar kontakt med repr . for Molde Sjakklubb, slik at de kan få presentert neste års Landsturnering under 
avslutningen. ØY har også ansvaret for å få hentet Kongepokalen, samt helst også det gullmerket som 
skal deles ut.  
1.2 Det ble utpekt en gruppe for å evaluere  NM: HRT fra Sentralstyret (ansvarlig) , Flemming 
Christenson , og Håvard Løvik  (forelder fra Stavanger). Rapporten bør foreligge så snart som mulig etter 
at NM er ferdig . Se også punkt 4. 
  
 
2. Oppfølging etter  Kongressen .  
2.1 Kongressen ga fullmakt til sentralstyret til å tildele NM 2005  når det foreligger søknader. Invitasjon til 

å søke NM skal sendes ut til klubbene ca 1. august,  i en pakke sammen med en del annet.  
2.2 Flere har bedt om å få Kongress-referatet raskt. Det skal derfor sendes ut til klubbene i samme 

pakke ca. 1. august. 
 
3. Åpne NM 2004-05-06. 
Victor Hansen , Tiger SK, har søkt for 2004,  og har også søkt om en opsjon for 2005 og 2006. Dette ble 
vedtatt av styret. 
Han har også søkt om fritak for NM-avgift. Styret utsatte å ta stilling til dette inntil søkeren sender inn en 
fullstendig søknad med budsjett m.v.  
 
4. Håndbok for NM-arrangører. 
NSF skal utarbeide en håndbok for NM-arrangører, der vi samler og systematiserer erfaringer og tips. 
Ansvarlige: JJ og BK. Den bør være ferdig 15. oktober. Før det bør et utkast sirkuleres til Sentralstyret  så 
vi kan gi våre bidrag.  
 
5. Diverse , samt neste møte  
Det framkom en idé om at NSF utarbeider et spørreskjema til neste Landsturnering for å få 
tilbakemeldinger når så mange av medlemmene er på samme sted.  
 
Neste møte holdes på Sjakkontoret i uka 18. – 22. august . Bjarke kontakter Trond Romsdal forå finne en 
dag som passer for ham . Det er viktig at Trond er med fysisk på dette første, ordinære møtet. Noen saker 
som bør tas opp: 
- Inspirasjonshelg for tillitsvalgte 
- ny diskusjon om rutiner av innkreving av kontingent. (Kongressen stemte ned forslaget om å flytte det 

fram til før jul).  
 
 
 
Referent : HP 
 
 
 


