
 
NORGES SJAKKFORBUND 

 
STYREMØTE 4 07/08 

REFERAT 
 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 17. januar 2008 kl 16.30. 
 
Tilstede fra styret: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum (visepresident), Øistein Yggeseth 
(turneringssjef), Øivind Johansen (kasserer), Øystein Hole (styremedlem), Håvard Løvik (leder USF, på 
telefon) 
Fraværende: Roaul Abrahamsson (leder EU), Carl Peter Kirkebø (varamedlem), Morten Sand 
(varamedlem), Dag Danielsen (generalsekretær) 
 
43. Dagsorden 
Det kom ønsker om noen saker under eventuelt. 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
44. Referent 
Vedtak: Øystein Hole ble valgt til referent. 
 
45. Referat fra styremøte 3 07/08
Vedtak: Referat fra møte 3 07/08 ble utsatt til referenten Dag er tilstede.  
 
46. Regnskap 2007 
Øivind orienterte. Regnskapstallene er ikke klare ennå. Styret forventer at tallene foreligger første uka i 
februar.  
 
47. Søknad om støtte til 4-landskamp (fra EU) 
Jøran orienterte. EU har søkt NSF om 25000 kroner til arrangementet. Forespørselen kommer etter at 
Glitnir Blitz gikk med overskudd.  
Vedtak: NSF støtter arrangementet med inntil 25000 kroner, med fradrag av eventuelle sponsorinntekter 
NSF skaffer. 
 
48. Reisestøtte i ishavsserien 
Saken ble grundig behandlet av sentralstyret  per mail i desember.  
 
Vedtak: Reglene endres tilbake til at spillere må være bosatt i og reise fra hjemregionen for å motta 
reisestøtte. Det opprettholdes at reisestøtte gis for inntil 8 spillere. Regelendringene vil gjelde fra og 
med sesongen 08/09.  
 
49. NNM
Jøran orienterte. NSF tildelte arrangementet til Komsa SK som eneste søker. Tidligere sedvane har vært at 
de kvalifiserte lagene blir enige seg imellom om arrangør for å begrense kostnadene ved arrangementet. 
Komsa er ikke kvalifisert til finalen. At arrangementet legges til Komsa vil kunne begrense deltakelsen 
fra de andre klubbene. Det samme vil gjelde turneringen for juniorlag som går parallelt. Det har kommet 
henvendelser fra to klubber om at det er sterkt ønskelig at en annen klubb får arrangementet.  



Vedtak: Sentralstyret ønsker ytterligere informasjon og synspunkter fra alle de kvalifiserte lagene, 
og retter derfor henvendelser til ledere i de aktuelle klubbene.  
 
50. NM Tønsberg 2008
Jøran orienterte. Tønsberg foreslår å heve startavgiftene i NM betraktelig. Jøran skal ha møte med Gunnar 
Bue om saken. 
 
51. Komiteer og utvalg:
 

1. Turneringsutvalget 
Øistein orienterte. Det var god rapportering etter seriesjakken 

 
2. Eliteutvalget 
Her var det ikke noe å melde. 

 
3. Reglementsutvalget. 
Her var det ikke noe å melde. 

 
4. Arkivutvalget 
Her var det ikke noe å melde. 

 
5. Medieutvalget 
Jøran orienterte. Det har vært et møte med Oddvar Aasen, og han har sagt seg villig til å gjøre en 
innsats på dette området. 

 
6. Seniorutvalget 
Her var det ikke noe å melde. 

 
7. Jubileumsutvalget 
Her var det ikke noe å melde. 

 
8. Rekrutteringsutvalget 
Her var det ikke noe å melde. 

 
9. Elo-komiteen 
Øistein orienterte. Antall registreringer har gått noe ned fra 2006 til 2007.  

 
52. Eventuelt
Håvard orienterte om USF. Økonomien ser bra ut. Regnskapet for 2007 blir sendt til styret i NSF. 
USF mangler arrangør til NM for skolelag. Jøran påpekte at det er få USF-medlemmer som blir 
medlemmer i NSF. Tyrkia har hatt stor suksess i rekrutteringen, og noe tilsvarende kan kanskje forsøkes i 
samarbeid mellom NSF og USF. 
 
Øistein orienterte om medlemsdatabasene for USF og NSF, som er i ferd med å krasje. Øistein har laget 
en ny database basert på ny programvare, men den går på hans private lisens. Lisens må kjøpes inn 
dersom forbundene skal benytte den. Oppgradering med fullisens vil kunne gjøre det mulig å publisere 
deler av databasen på nett og gi klubbene tilgang til å sjekke egne medlemmers registrering. En billigere 
lisens vil gi en database uten nettløsning. Jøran har fått et tilbud fra Tyrkia om å benytte en felles 
sjakkportal. Dette kan kanskje erstatte eksisterende database på litt sikt. 
Vedtak: NSF kjøper en begrenset lisens for å avhjelpe de akutte problemene med medlemsdatabasen. 
 
Øistein benytter i dag Asker sjakklubbs innkjøpte Turneringsservice i seriesjakken. Han foreslår å kjøpe 
inn en lisens til sjakkforbundet slik at denne kan benyttes i turneringer i NSFs regi. 
Vedtak: NSF kjøper inn lisens på Turneringsservice. 



 
Kandidater til NSFs hederstegn diskuteres på neste møte. 
 
Åpne NM i hurtigsjakk. Øystein Brekke har søkt om opsjon på mesterskapet fram til 20. februar for å 
arrangere i sammenheng med en jubileumsfestival på Gjøvik. Fredriksstad har søkt muntlig til Jøran om å 
få arrangere mesterskapet. Kristiansand vurderer også å søke, og de spurte om det var noen andre søkere. 
Det har Øistein svart bekreftende på. Søknadsfristen er 1.mai.  
Vedtak: NSF kan ikke gi noen opsjon før søknadsfristen har gått ut. 
 
Bjarke Sahl foreslår å redusere til fire utgivelser av Norsk sjakkblad i året. USF vurderer å ikke utgi 
Førsteraden sammen med NSb etter første halvår 2008. Dermed vil NSFs utgifter til utgivelse av bladet 
øke. Nyhetsdekning gjennom NSb er trolig heller ikke så viktig lenger pga den gode dekningen på 
Internett. Reduksjon til fire nummer vil bety en betydelig innsparing, samtidig som det totale sidetallet 
bare reduseres noe. Prisen er fortsatt høy, ca 300.000 kroner. En annen mulighet kunne kanskje være å 
satse på en årbok i stedet.  
Vedtak: En spørreundersøkelse settes inn i NSb for å finne ut hva medlemmene ønsker. Øivind lager et 
forslag. 
 
Øystein Brekke har sendt en forespørsel til sjakkforbundet om reduksjon av annonseprisene i NSb, hvor 
han foreslår en ny pris for annonser fra Sjakkbutikken. Sjakkontoret har foreslått nye, litt reduserte, priser 
for 2008. Behandlingen av dette utsettes til neste møte. 
 
Neste styremøte blir 13.februar klokka 16.30. 
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