
Referat fra styremøte tirsdag 28/6 2011 klokken 16:30 på Sjakkontoret 

Til stede: Jøran Aulin-Jansson (president NSF), Ida Lahlum, Inge Sandstad Skrondal, Øistein Yggeseth, 

Harald Furnes, Kristian Dahle Trygstad, Espen Andersen (USF) og Liv Mette Harboe (generalsekretær) 

Forfall: Hans Krogh Harestad, Øivind Johansen 

******* 

Sak 93  Valg av referent 

 Kristian Dahle Trygstad ble valgt til referent 

Sak 94  Samarbeid med USF, Sjakk3ern   

Jøran Aulin-Jansson orienterte om møte om Sjakk3ern holdt 27. juni med USF ved 

Espen Andersen og Leif Kjøita. Møtet var konstruktivt, og det ble besluttet å nedsette 

et samarbeidsutvalg med lederne fra NSF og USF samt én representant fra hvert 

forbund. Kristian Dahle Trygstad stiller, sammen med presidenten, som NSFs 

representant i utvalget.  

Sak 95  Økonomi 

Rapport for mai var sendt ut på e-post før møtet. 

Revisjon og momskompensasjon: 

Lettelser i ny forskrift gjelder ikke for Norges Sjakkforbund. Vi trenger derfor en 

registrert/statsautorisert revisor. Liv Mette Harboe finner en kyndig revisor til en god 

pris. 

Sak 96  Kongress 2011 

Sentralstyret foretok siste forberedelser før Kongressen og fremmet innstilling til 

valgkomité for neste sesong samt forslag til ordstyrer og referenter til Kongressen. 

Sak 97   Aldersgrense for seniorer i Landsturneringen 2011 

Sentralstyret stilte seg enstemmig bak RUs forslag 

Sak 98  Sjakkhuset og Norsk Sjakkforlags posisjon 

Sentralstyret diskuterte om Sjakkhuset og Norsk Sjakkforlag skal regnes som 

tilsluttede organisasjoner. Dette har betydning for om/når/på hvilke vilkår disse 

virksomhetene kan arrangere turneringer. Sentralstyret er som et klart utgangspunkt 

positiv til alle som ønsker å bidra til å øke turnerings- og aktivitetstilbudet i norsk 

sjakk. Til forskjell fra USF som støtter arrangementer økonomisk, aktualiserer NSF-

turneringer arrangert av disse virksomhetene i mindre grad spørsmål om 

momskompensasjon. 



Sak 99  Saker på e-post siden forrige møte 

Referatet fra Generalforsamlingen i Sjakk Tromsø 2014 var sendt ut 

Sak 100 Sak unntatt offentligheten 

Sentralstyret ble informert om videre fremdrift 

Sak 101 Valgfag i Ungdomsskolen  

Bridgeforbundet har arbeidet med å få Bridge inn som valgfag. De ønsker samarbeid 

med sjakken om et tankesportsvalgfag. Liv Mette Harboe orienterte om 

Bridgeforbundets arbeid. Det var enighet i sentralstyret om at en eventuell deltakelse 

fra Norges sjakkforbunds side må ha til hensikt å fronte sjakk, ikke bridge. 

Sentralstyret stiller seg i utgangspunktet positiv til et samarbeid, men ønsker å vite 

mer om hvordan opplegget er tenkt (både fordeling av sjakk/bridge i valgfaget og 

fordeling av arbeidsoppgaver opp mot myndighetsorganene) 

Sak 102 Sjakk Tromsø 2014 

Jøran Aulin-Jansson orienterte om arbeidet i Tromsø 2014. 

Sak 103 Komiteer og utvalg 

Øistein Yggeseth orienterte om NVGP. Sesongen er nå avsluttet. Det har vært en 

nedgang i antall turneringer og deltakere totalt, men det er ca 1000 forskjellige 

sjakkspillere (unike deltakere) i turneringene. Dette er et like høyt tall som i fjor. 

Øistein Yggeseth fortalte at ELO-komiteen har mottatt en henvendelse om utlevering 

av informasjon for å lage en mer brukervennlig søkemulighet i norske ratingtall. 

Informasjon er utlevert, noe som ikke anses å være problematisk i forhold til 

personopplysningslovens krav. 

Sak 104 Eventuelt 

Landsturneringen 2012 skal spilles i Sandefjord og arrangeres av Caissa Sjakklubb. Pr i 

dag foreligger det ingen søknader for Landsturneringen 2013, men det er mottatt 

tilsagn om at søknader er under utarbeidelse. 

   

 


