
REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 8, tirsdag 24/4, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Inge S.Skrondal, Øistein Yggeseth, Harald 

Furnes, Øyvind Johansen, Hans Krogh Harestad og Dag Danielsen (generalsekretær) 

Forfall: Ida Lahlum, Carl Peter Kirkebø og Håvard Løvik 

 

 

Sak 83 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 84 Økonomi 

 

Vedtak: Regnskapet ble tatt til etteretning 

 

Vedtak revidert budsjett 2010 og budsjett 2011: Budsjettforslag som legges fram på 

Kongressen i Fredrikstad (se eget vedlegg). ELO-avgiften økes til NOK 30 per spiller 

per turnering, egen note vedrørende dette i budsjettforslaget til Kongressen.  

 

HF legger fram forslag om økning av NM-avgiften for 2013. 

 

Sak 85 Kongress 2010 

 

Bidrag til årsberetningen leveres sjakkontoret senest 10/5. IS sender forslag til sentralstyret 

vedrørende innføring av Mester Kandidatklasse som behandles på førstkommende 

sentralstyremøte. 

 

Sak 86 Landsturneringen i Fredrikstad 

 

ØY og DD har vært på befaring i Fredrikstad og forberedelsene virker å være i rute. 

 

Sak 87 BN Bank Blitz 

 

DD redegjorde for kontakt med BN Bank som tyder på at banken ikke vil gå inn med like 

store tilleggsressurser i år som i fjor. 

 

Sak 88 Endring av dommerreglement 

 

Vedtak: ØY sender forslag til språklig oppdatert dommerreglement til behandling av 

sentralstyret per e-post. 

 

Sak 89 Tromsø 2014 

 

Vært avholdt vellykket åpen komitehøring i Stortingets kulturkomite. 

 

Vedtak: Sentralstyret vedtok enstemmig å sende søknad på vegne av NSF om å 

arrangere OL i Tromsø i 2014. 

 

Sak 90 Sjakk i skolen 

 



Sjakkintroprosjekt vil bli igangsatt med det første. Det vil bli avholdt et nordisk fellesmøte i 

Sandvika vedrørende sjakk i skolen førstkommende torsdag og fredag. 

 

Sak 91 Evaluering av eliteserien og seriesjakken 

 

Eliteserien og seriesjakken ble evaluert 

 

Vedtak: Det ble vedtatt å opprettholde nåværende kostnadsfordeling i eliteserien. 

Eventuell endring av opplegget for kvalifisering til eliteserien vil bli behandlet på 

førstkommende styremøte. 

 

Sak 92 Samarbeidsarrangementer med Norske Vandrerhjem i Sarpsborg og Bergen 

 

Disse arrangementene er tidligst aktuelle til høsten. 

 

Sak 93 Komitèer og utvalg 

 

EU:  OL-laget tas ut førstkommende uke. 

Turneringsutvalget: NVGP: 49 turneringer (20 lang, 16 hurtig og 13 lyn). Utvalget har 

diskutert hvilke spillere som deltar i norske turneringer som bør føres opp på de norske 

topplistene. 

 

Vedtak: Kun de spillere føres opp på de norske topplistene som er spilleberettiget i 

landsturneringen og som er berettiget til å kjempe om tittelen Norgesmester. 

 

Sak 94 Eventuelt 

 

Det var ingen saker under eventuelt. 


