
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr 1 05/06  

REFERAT 
 

Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. 
Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident, på 
telefon), Helge Nordahl (kasserer), Roaul Abrahamsson (leder av eliteutvalget), Øistein 
Yggeseth (turneringssjef), Trond Gabrielsen (leder USF), Kenneth Gvein (styremedlem), 
Øystein Hole (varamedlem), Frode Wiggen (varamedlem, på telefon). 
Forfall: Ingen. 
Tilstede fra administrasjonen: Bjarke Kristensen (generalsekretær). 
 
Sak 0-05/06 Godkjenning av dagsorden 
Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 1-05/06 Presentasjon 
Styremedlemmene og generalsekretæren presenterte seg selv kort. 
 
Sak 2-05/06 Arbeidsoppgaver 
Torstein Bae hadde utarbeidet et utkast til arbeidsoppgaver i styret. Det var enighet om at 
styremedlemmene skulle komme med kommentarer til fordelingen i tiden frem til neste møte. 
Vedtak: Saken tas opp til vedtak neste styremøte. 
 
Sak 3-05/06 Referatsaker 
 
3.1 Referat fra det forrige styrets siste styremøte.  
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
3.2 Referat fra kongressen.  
Vedtak: Referatet tas til orientering. 
 
Sak 4-05/06 Økonomi 
 
4.1 Regnskap pr 31/7 og budsjett for 2005 
Helge Nordahl orienterte. Det kunne se ut til å gå mot et betydelig undreskudd, i 
størrelsesordenen 50.000. For å redusere underskuddet og bedre likviditeten, bør det arbeides 
med særlig fire områder. Dette er ringerunde til gamle medlemmer (hovedansvar Torstein), 
annonsesalg NSb (HA Kenneth), inndrive utestående (HA Helge) og fordeling av 
fellesutgifter mellom USF og NSF (HA Bjarke). 
 
4.2 Utgiftsdekning til styremedlemmer 
Torstein Bae informerte om at styremedlemmer får dekket utgifter i forbindelse med vervet, 
det være seg reise eller annet. Bjarke minnet om at det skal brukes et fast skjema for 
utgiftsrefusjon.  
  



Sak 5-05/06 Sjakkontoret 
 
5.1 Orientering om personalsituasjon, ansatte etc. 
Bjarke Kristensen orienterte kort. De ansatte i NSF pr dags dato er han selv (gen.sek. i halv 
stilling) og Liv Mette Harboe (medlemssekretær, 24 timer per uke). 
 
5.2 Ansettelse av ny generalsekretær 
Styret drøftet ansettelse av ny generelsekretær. Bjarke Kristensen har siste arbeidsdag 30. juni 
(han avslutter med ferie i juli). Ny gen.sek. bør dermed begynne å arbeide 1. juni, for å få en 
måned overlapping. Med tanke på at denne personen kan ha tre måneder oppsigelsestid, bør 
det ansettes i februar. Dette betyr at stillingen bør utlyses i NSb 6/05 (deadline tidlig 
november). Før dette må det avklares hvilken stilling det dreier seg om, blant annet om NSF 
eller USF ønsker generalsekretær på full tid kun for ett forbund.  
Vedtak: Saken tas opp med USF på fellesmøte i september. 
 
Sak 6-05/06 Utvalg og komiteer 
 
6.1 Turneringsutvalget 

Turneringsutvalget slås sammen med Turneringskomiteen til et nytt turneringsutvalg. 
Vedtak: Jan Sigmund Berglund og Øistein Yggeseth oppnevnes til medlemmer. Disse gis 
fullmakt til å supplere utvalget. 

Kongressen oversendte til styret forslag om nye klassebetegnelser.  
Vedtak: Saken oversendes turneringsutvalget, som kommer med forslag til styret. 

Styret skal også behandle forslag om ratingtitler. 
Vedtak: Saken oversendes turneringsutvalget, som kommer med forslag til styret. 
 
6.2 Reglementsutvalget 
Det var her intet nytt å meddele. 
 
6.3 Eliteutvalget 

Roaul Abrahamsson orienterte. Det var avholdt et møte. Referat blir sendt styret på e-
post. Det forelå ikke noe svar fra EU på styrevedtak sak 88.2-04/05, som lød ”Vedtak: 
Eliteutvalget bes komme med en uttalelse til styret om budsjett- og økonomistyring for 
utvalget, særlig med sikte på OL i Torino 2006.” 
 Norge deltok i EM for lag i Gøteborg. Lagkaptein Torstein Bae rapporte kort. Laget 
var rangert som nr 28, og ble nr 25. Særlig imponerte førstebordsspiller GM Leif E 
Johannessen, som fikk en ratingprestasjon på 2645. 
 
6.4 Seniorutvalget 
NM for hurtigsjakk for seniorer spilles i Fredrikstad 19-20/11, med Fredriksstad SS som 
arrangør. Se forøvrig sak 9.1. 
 
6.5 ELO-komiteen (Øistein) 
Det var intet nytt fra komiteen 
 
6.6 Jubileumskomite 2014 (Torstein) 
Komiteen jobber videre med planer for jubileet i 2014. 
 
Sak 7-05/06 Oppnevning av delegater til internasjonale organer 
 



7.1 Delegat til FIDE 
Torstein orienterte kort om utviklingen i FIDE  
Vedtak: Torstein Bae gjenoppnevnes som FIDE-delegat. 
 
7.2 Delegat til European Chess Union 
Torstein orienterte fra den nylig avholdte ECU-kongressen.  
Vedtak: Torstein Bae gjenoppnevnes som ECU-delegat. 
 
7.3 Delegater til Nordisk Sjakkforbund 

Vi har to delegater til Nordisk Sjakkforbund. Dette har tradisjonelt vært presidenten i 
NSF og lederen i USF.  
Vedtak: Torstein Bae gjenoppnevnes som delegat til Nordisk Sjakkforbund. 

Det er kongress i Nordisk SF under nordisk mesterskap i Finland i begynnelsen av 
september. Espen Andersen har uttrykt ønske om å avslutte sitt arbeid som leder for 
skolesjakkkomiteen.  
Vedtak: Espen Andersen er delegat for Norges Sjakkforbund på kongressen i Nordisk SF. 

Torstein har til kongressen foreslått endringer i opplegget for nordisk mesterskap. Det 
er svært lite gunstig for NSF å bruke betydelig midler på et arrangement som våre beste 
spillere tydeligvis ikke synes er interessant. En mulighet er at nordisk i fremtiden spilles på 
internett. 
 
Sak 8-05/06 Møteplan (Helge) 
Fastlegging av møteplan for en lengre periode. 
 
8.1 Fellesmøte med USF 
Vi foreslår for USF at vi har fellesmøte med USF søndag 11. september kl 13. Hvis dette blir 
noe av, vil det bli styremøte i NSF kl 10. Av aktuelle saker er medlemsblad, elitesjakk for 
juniorer, hvordan få NSF-klubber til å øke rekrutteringen av unge spillere, hvordan få unge 
NSF-medlemmer inn i USF, kvinne/jentesjakk og sjakkontorets struktur/ansettelse av ny 
generalsekretær. 
  
Sak 9-05/06 Reglementer 
 
9.1 NM hurtigsjakk for seniorer 
Seniorutvalget har sendt inn forslag til reglement.  
Vedtak: Reglementet oversendes til RU, som bes kommentere forslaget innen 10. september. 
 
9.2 NM-avgifter 

Vedtak: NM-avgiften i NM hurtigsjakk for seniorer settes til kr 50 pr spiller, 
gjeldende fra 2006.  

Vedtak: NM-avgiften for senior i Landsturneringen økes fra kr 60 (samme som 
junior) til kr 120 (samme som voksen), gjeldende fra 2006. 
 
Sak 10-05/06 Turneringer 
 
10.1 Stikkamp Agdestein-Carlsen 
Det er innkommet to søknader, se vedlegg.  
Vedtak: Tildelingsvedtak utsettes på grunn av pågående sponsorarbeid.  
 
10.2 NVGP 



Helge Nordahl orienterte. Det ser ut til å bli en klar økning i turneringer fra sesongen 04-05, 
og det er grunn til å tro at det vil bli minst 2000 starter.  
 
Sak 11-05/06 Seriesjakken 
 
11.1 Henvendelse fra Øystein Brekke 
Det var mottatt et brev fra Øystein Brekke, vedrørende tidspunkt for oppsett av seriesjakken. 
Vedtak: For sesongen 06-07, offentliggjøres oppsettet for 1. divisjon og 2. divisjon øst før 
Landsturneringen. For sesongen 05-06, sendes oppsettet for 1. divisjon og 2. divisjon øst ut 
sammen med invitasjonen 
 
11.2 Invitasjon og oppsett 
Vedtak: Invitasjon sendes ut 19. august. Påmeldingsfrist settes til 16. september. Regelen om 
at kadettlag gis fri startavgift, ble fjernet. Startavgift i NM lag blir uendret fra sesongen 04-05. 
Dette innebærer at startavgiften er i Østlandsserien er 1600,- for lag i 1. divisjon, 1000,- for 
lag i 2. divisjon, og 700,- i 3. og 4. divisjon. I Vestlandsserien 950,- i 1. divisjon, 550,- i 2. 
divisjon, 450,- i 3. divisjon. I Midt-Norgeserien 950,- i 1. divisjon, 550,- i 2. divisjon. 
 
11.3 Eliteserie fra 06-07 

Det må fastsettes regler for hvilke to lag som kvalifiserer seg på grunnlag av rating. 
Vedtak: Helge Nordahl sender ut forslag til tekst. Styret vedtar tekst pr mail. 

Det skal utarbeides nytt reglement for NM lag, inkludert eliteserie.  
Vedtak: Saken oversendes turneringsutvalget, som utarbeider forslag til reglement, og sender 
dette til RU. 
 
Sak 12-05/06 Nye initiativ 
 
12.1 Infokonvolutt 
Torstein, Helge og Bjarke arbeider videre med infokonvolutt. Denne er forhåpentlig klar 
omtrent til neste møte. 
 
12.2 Klubbpakker med materiell 
Bjarke bestiller materiell, og etablerer pakken. 
 
12.3 Kontaktpersoner 
Styret oppnevner kontaktpersoner. Disse har et særlig ansvar for kontakt med klubber og 
kretser i sitt område, blant annet med tanke på lag i seriesjakken og arrangement av NVGP-
turneringer. 
Vedtak:  
Frode Wiggen (kontaktperson med Rogaland) 
Jan Sigmund Berglund (Nord-Norge 
Helge Nordahl (Midt-Norge, Hordaland, Sogn og Fjordane) 
Øystein Hole (Oslo og Omegn ) 
Torstein Bae (øvrige Østland og Sørlandet) 
 
12.4 Lederkonferanse 
Det blir ikke lederkonferanse høsten 2005, grunnet kolliderende arrangementer. Styret vil 
vurdere å arrangere konferanse våren 2006.  
 
12.5 Kvinnesjakk 



Det er nødvendig å få i gang et arbeid med kvinnesjakk. Saken tas opp på fellesmøte med 
USF. 
 
12.6 NM, registrering antall deltagelser 
Aage Mella, som står for registrering av antall NM-deltagelser, hadde sendt brev om hvordan 
dette gjøres nå, og bør gjøres i fremtiden. Vedtak: Brevet oversendes arkivutvalget ved 
Øystein Brekke, som bes komme med en uttalelse om saken til styret. 
 
12.7 Nytt sjakkutsalg 
Torstein Bae orienterte Øystein Brekke har startet "Sjakkbutikken Norsk Sjakkforlag", 
sjakkbutikken.no. Butikken vil antagelig få et fysisk utsalgssted i Buskerud. Sølvkongen 
sjakkbutikk i Kongsberg har lagt ned driften. 
 
13. Norsk Sjakkblad 
Det var mottatt et brev fra Atle Grønn, redaktør i NSb. Brevet reiste spørsmål om hvordan 
NSb og USFs medlemsblad Førsteraden bør drives. 
Vedtak: Saken tas opp på fellesmøtet med USF.  
 
14. Eventuelt 
 Jan Sigmund tok opp muligheter for å ha et opplegg for registrering og oppdatering av 
norske elotall på internett. Det kan være mulighet for samkjøring med Turneringsservice. 
Vedtak: Jan Sigmund og Øistein følger opp saken, derunder kontakt med Harald Heggelund. 
 Helge Nordahl foreslo å ha en dugnagdsuke, der de av styrets medlemmer som har 
anledning kan møte opp på sjakkontoret på dag- eller kveldstid, og slik få unna betydelige 
mengder arbeid.  
Vedtak: Det blir ”dugnadsuke” på Sjakkontoret tirsdag 6. til torsdag 8. september.  
 Det er kommet forslag til nytt reglement for NNM ind. og NNM lag.  
Vedtak: Forslag til nye reglementer for NNM ind og NNM lag sendes alle klubber og kretser 
i Nord-Norge. 
 Jan Sigmund tok opp muligheten for å selge domener (f.eks. www.tromso.sjakk.no 
eller sjakk.no/tromso) og e-postadresser (f.eks. jan.berglund@sjakk.no). Vedtak: Jan 
Sigmund og Bjarke følger opp saken. 
 

http://www.tromso.sjakk.no/
mailto:jan.berglund@sjakk.no
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