
REFERAT FRA STYREMØTE 9 28-05 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: onsdag 28/05, klokken 16.30-19.00 
 
Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Øivind Johansen, Carl Peter 
Kirkebø, Håvard Løvik og Dag Danielsen (generalsekretær). 
 
Forfall: Roaul Abrahamssson, Øystein Hole og Morten Sand. 
 
 
 
Sak 96. Dagsorden 
 
Godkjent. 
 
Sak 97. Referent og referat fra styremøte 8 17/04 
 
Referatet ble godkjent. Referent: DD. 
 
Sak 98. Godkjenning av årsberetning 
 
Årsberetningen ble klargjort og godkjent. Tildeling av hedersbevisninger ble diskutert. 
 
Sak 99. Høringsuttalelse og fastsetting av 1. divisjon i østlandsserien 
 
Vedtak: Sentralstyret oversender saken til turneringsutvalget for endelig avgjørelse. 
 
Sak 100. Forslag til revidert budsjett 2008 og budsjett 2009 
 
Vedtak: Forslag til budsjett ble vedtatt med følgende endringer. Husleie øket til NOK 
65.000. IT-satsning ble øket til NOK 25.000. Inndekningen foretas ved justering av 
forventet resultat. 
 
Sak 101. Forslag til kongressen om at varamedlemmer omgjøres til fullverdige medlemmer av 
styret samt presisering av søkerkriterier ved tildeling av fremtidige landsturneringer 
 
Vedtak: Sentralstyret anbefaler fremsatt forslag om at styrets to faste medlemmer 
omgjøres til faste medlemmer uten portefølje i styret med full stemmerett. Vedtaket 
oversendes RU for uttalelse. 
 
Det ble også diskutert forslag til presisering av av søkerkriteriene ved tildeling av fremtidige 
landsturneringer. 
 
Vedtak: Søkere må opplyse om spillelokaler, startkontigentens størrelse og tidsrom for 
avvikling av turneringen. 
 
Sak 102. NM i Tønsberg 
 



Foreløpig registrert 197 deltakere. Litt svakere antall påmeldinger enn ved tidligere 
landsturneringer per dags dato. 
 
Sak 103. Sak unntatt offentlighet 
 
Sak 104. Komiteer og utvalg 
 
Turneringsutvalget: 52 avholdte turneringer i NVGP. 23 langsjakkturneringer, 18 
hurtigturneringer og 11 lynturneringer. Totalt 2055 deltakere og 1036 unike spillere. FIDE har 
totalt 948 norske spillere registrert i sitt ratingsystem. 
 
Sak 105.Spillelokaler for eliteserien 
 
Vedtak: Eliteserien forsøkes avviklet på Haraldsheim i tråd med oppsatt terminliste. 
Iverksetting av bestilling av begge rommene foretas umiddelbart. 
 
 
Sak 106.Sjakkolympiaden i Tromsø  
 
JA-J informerte. Avtalen om utleie av generalsekretær til OL-prosjektet skal opphøre med 
virkning fra og med 1.juni.  Det skal ansettes en person på fulltid i Tromsø. Kravet om 
egenfinansiering fra RDA-styret til Tromsøprosjektet er redusert fra 50% til 20%.  
 
Sak 107. Eventuelt  
 
DD informerte om at Glitnir hadde gått med på å endre en klausul i forslaget til sponsoravtale 
med Glitnir Blitz, slik at kun negativ omtale av adferd av strafferettslig karakter begått av 
sentrale tillitsvalgte i NSF kan tillegges vekt og gi eventuelle konskevenser for avtalen. 


