
NORGES SJAKKFORBUND 
 

Referat - Styremøte nr 4 05/06 
 
Sted: Frenningsvei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 1. desember kl 17.00-20.45 
 
Tilstede: Torstein Bae (president), Helge A Nordahl (kasserer), Roaul Abrahamsson 
(leder av EU), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Frode Wiggen (varamedlem, på 
telefon), Trond Gabrielsen (leder USF), Øystein Hole (varamedlem, fra 1715), Kenneth 
Gvein (styremedlem, kun 1730-2000) 
 
Forfall: Jan Sigmund Berglund (visepresident) 
 
Sak 0 Dagsorden ble godkjent 
 
Sak 42. Referat fra styremøte 12. oktober ble godkjent.  
 
Sak 43.1. Regnskapet for 2005 ser vanskelig ut, mye grunnet tap på krav og 
overskridelser på flere punkter som redegjort for tidligere. HAN gjettet på et underskudd 
i størrelse 20-40000 før finansposter, i tillegg til tap på krav, knyttet til ikke-reelle krav 
fra tidligere år. Likviditetssituasjonen er prekær, men HAN arbeider hardt sammen med 
Liv-Mette med å inndrive fordringer for å forbedre situasjonen. 
 
Sak 43.2. Budsjettet for 2006 ser noe bedre ut enn antatt, grunnet ingen overlappende 
periode for generalsekretær og besparelser angående Norsk Sjakkblad. 
 
Sak 44.1. Ansettelseskomiteen bestående av FW, HAN, TG og Øystein Bjurholt (USF) la 
frem sin innstilling. Etter lang diskusjon ble det vedtatt enstemmig: Styret i NSF 
aksepterer ansettelseskomiteens innstilling. FW og TB ble valgt til å forhandle 
videre med USF og søkere. Et forslag om å vedta videre hvordan NSF skal forholde seg 
til signaler fra USF ble forkastet med fem mot en stemmer (en avholden). Vedtak i denne 
saken ble gjort ved slutten av møtet. Under møtet ble også Truls Jørgensen, USF, 
konsultert pr telefon. 
 
Sak 44.2. Saken ble utsatt til inntil videre. 
 
Sak 45. Ansettelseskomiteen består av JSB, TB, TG og Jan Søyland (USF). Det pågår 
lønnsforhandlinger, styret vedtok enstemmig at komiteen fikk fullmakt til å sluttføre 
avtalen med Lahlum og Brekke.  
 
Sak 46. Intet å tilføye. 
 



Sak 47.1. TU jobber videre med reglement for lag-NM og seriesjakken. Det jobbes også 
med alternativer for eliteklassen. TU ber om reaksjoner fra styremedlemmene på notatet 
som var vedlagt innkallelsen. 
 
Sak 47.2. RU har oppnevnt Øyvind Bentsen, Molde som forbundsdommer. Ellers var det 
intet nytt å nevne. 
 
Sak 47.3. Øyvind Johansen har sagt opp som landslagskaptein. EU innstilte ny kaptein, 
og styret vedtok enstemmig å følge innstillingen av Torbjørn R. Hansen, 1911, som 
landslagskaptein for herrelaget frem t.o.m. Torino-OL. Ari Ziegler, Göteborg, 
fortsetter som kaptein for damelaget t.o.m. Torino-OL. EU ønsker at landslagskapteinen 
skal bidra mer aktiv mellom OL-ene enn tidligere. 
 
Det blir ny treningssamling 21.-22. januar, med grupper for herre- og damelandslag samt 
åpen gruppe. 
 
EU ønsker å arrangere en turnering i samarbeid med Valencia-regionen, men er avhengig 
av ekstern finansiering. Det legges opp til besøk fra Valencia i august og gjenbesøk i 
Valencia i oktober. 
 
Referat fra EU-møte 2. november ble tatt til etteretning. 
 
Sak 47.4. Det var intet nytt å tilføye til innkalelsen om seniorutvalget. 
 
Sak 47.5. ØY og TB jobber videre med å sørge for mer oppdaterte elo-lister. 
 
Sak 47.6. Det var intet nytt å melde fra Jubileumskomiteen. 
 
Sak 47.7. Det var heller intet nytt å melde fra Arkivutvalget. 
 
48.1. Det var enighet om at den foreslåtte utformingen av Nordisk Mesterskap ser grei ut, 
men at turneringen neppe blir veldig attraktiv for norske toppspillere. TB utformer svar til 
Nordisk Sjakkforbund. 
 
49. Neste møte er satt opp til 12.1.06 kl 1700 i Frennings vei. 
 
50.1. Det var dessverre ikke mulighet til å bruke TV2s studio, slik at det ikke ble adgang 
til publikum, men matchen hadde god dekning på internett. Sponsoren TV2 Nettavisen 
var svært fornøyd. TB forklarte seg om sin rolle ifm. Nettavisens sjakkspalte som ble 
aktuelt etter at matchen var avtalt. 
 
50.2. NVGP har hatt 24 turneringer med totalt 996 deltakelser. Det ser ut til at vi vil nå 
2000 starter, og dermed holde budsjettet. Det er behov for flere turneringer i 
vårsemesteret. Rapportering er nå forholdsvis god. Vi kom frem til at utenlandske 
turneringer (for eksempel Karlstad) kan delta i NVGP. 
 



50.3. Det var forholdsvis god rapportering første seriesjakkhelg. Det har vært litt 
problemer i Trøndelag, men det arbeides der intenst for å få til en 2. divisjon. HAN følger 
opp. 
  
51.1. Ikke noe nytt å melde her. 
 
51.2. Ikke her heller. 
 
51.3. TB har sendt ut NSF-nytt pr mail. ØY melder fra Asker SK at Jøran Jansson heter 
nå Jøran Aulin-Jansson. 
 
51.4. Det var intet å tilføye utover dagsorden. 
 
52. NSF må skaffe 3 personer som kan hjelpe til med Jentebrigadens treningshelg som 
sannsynligvis blir i mars. ØH holder kontakt med Silje Bjerke i Jentebrigaden. 
 
53. Styret vedtok å tildele NSFs hederstegn i gull til Øyvind Johansen. RA fikk i 
oppdrag å overrekke merket. 


