
REFERAT FRA 9. MØTE, tirsdag 11/5, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum, Harald Furnes, Øistein Yggeseth, Carl 

Peter Kirkebø, Inge S. Skrondal, Hans Krogh Harestad og Dag Danielsen (generalsekretær) 

 

Forfall: Øivind Johansen og Håvard Løvik.  

 

 

Sak 95 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 96 Økonomi 

 

Vedtak: Regnskapet for 2009 ble tatt til etteretning 

 

Sak 97 Årsberetningen  

 

Innlevering av bidrag til årsberetningen er i rute og denne samt budsjettforslag sendes styret 

så snart dette foreligger i utkasts form. 

 

Sak 98 Forslag til Kongressen 

 

Vedtak: 

 

Forslag fra Modum om innføring av familierabatt ble ikke støttet. Sentralstyret har 

sympati for intensjonen i forslaget, men anser at administrativ håndtering av forslaget er 

praktisk komplisert. Det foreligger allerede flere rabatter i form av lav kontingent for yngre 

spillere. 

 

Forslag fra Østfold sjakkrets om innføring av klasse nestor i Landsturneringen. 

Sentralstyret stiller seg nøytralt til forslaget 

 

Forslag fra Harald Furnes om regnskapsmessig utskilling av fondene i NSF som egne 

regnskapsenheter.  Forslaget støttes av sentralstyret og fremlegges for Kongressen som 

forslag fra sentralstyret. 

 

Forslag fra Inge S.Skrondal om opprettelse av egen Kandidatklasse i Landsturneringen. 

Sentralstyret støtter forslaget som fremlegges for Kongressen som forslag fra sentralstyret 

 

Sak 99 Sjakk i skolen 

 

IL redegjorde for prosjektet. ”Sjakkintro”. Dette iverksettes  fra og med 22.mai. Vibeke 

Ekeland Grønn begynner å jobbe i prosjektet i 50% stilling fra 1.juni. 

 

Sak 100 Tromsø 2014 

 

JAJ opplyste at det nå er offisielt kunngjort fra FIDE at det kun foreligger søknad fra Bulgaria 

i tillegg til Norge. DD er blitt intervjuet av media i anledning FIDE-president Kirsan 



Iljumsinovs TV-intervju 26.april hvor han hevder å ha møtt romvesener og at Anatolij Karpov 

stiller som motkandidat som FIDE-president. 

 

Vedtak: Kandidatsituasjonen i FIDE diskuteres på et senere tidspunkt hvor situasjonen 

vedrørende hvilke kandidater som foreligger er nærmere avklart. 

 

Sak 101 BN Bank Blitz 

 

Planleggingsarbeidet i BN Bank Blitz diskuteres i arbeidsgruppen på møte 10/5 

 

Sak 102 Endring av uttakskriteriene for uttak til OL med mer 

 

Uttakskriteriene for uttak til OL-lagene ble diskutert. HKH foreslo at FIDE-ELO bør tillegges 

vekt som uttakskriterium og at uttakskriteriene bør revurderes. 

 

Vedtak: Sentralstyret er positiv til intensjonen om at kriteriene bør diskuteres med 

tanke på revisjon av disse. Saken vil bli diskutert på neste sentralstyremøte 

 

Sak 103 Komiteer og utvalg 

 

Turneringsutvalget:  

 

ØY opplyste at det har vært avholdt 56 NVGP-turneringer ( 23 langsjakk, 19 hurtigsjakk og 

14 lynsjakk). Det har deltatt 992 spillere hvorav 724 er unike deltakere. Det er per i dag 1314 

norske spillere som har deltatt i FIDE-ratede turneringer og 647 av disse har egen FIDE-

rating. 

 

Sak 104 Eventuelt 

 

Vedtak: Fredriksstad tildeles det åpne NM i hurtigsjakk for 2011. 


