
REFERAT  4.MØTE 23/11, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Hans Krogh Harestad,  Inge S.Skrondal, Kristian 

Trygstad, Øistein Yggeseth, Håvard Løvik og Dag Danielsen (generalsekretær) 

 

Forfall: Harald Furnes og Øivind Johansen 

 

Sak 38 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 39 BN Bank Blitz 

 

Øivind Malin fra arbeidsgruppen var tilstede og presenterte alternative løsninger vedrørende 

den tekniske gjennomføringen av overføringen av turneringen på¨nettet og via etermedia. 

 

Praktiske oppgaver vedrørende gjennomføringen av turneringen ble fordelt 

 

Sak 40 Norsk Sjakkblad 

 

JA-J forlot møtet under behandling av denne saken da han er styreformann i Prografia (et av 

selskapene som har levert anbud) og har en kone som er medeier i samme selskap. 

 

Styret foretok en prinsipiell avklaring av at man anså det for formelt i orden at Prografia 

innleverer anbud så lenge JA-J ikke deltar i behandling av saken. 

 

Det har blitt innhentet konkurrerende anbud for trykking av Norsk Sjakkblad og Førsteraden i 

2011.  

 

Vedtak: Styret vedtok enstemmig at Prografia tildeles trykkingen av Norsk Sjakkblad i 

2011. Det har blitt innhentet konkurrerende anbud for trykking av Norsk Sjakkblad og 

Førsteraden i 2011.Tilbudet fra Prografia hadde lavest pris, og det ble ikke funnet å 

være andre relevante forskjeller mellom tilbudene. Av denne grunn ble tilbudet fra 

Prografia ansett som det beste:” 

 

Sak 41 Eventuelt 

 

ISS opplyste at RU er i gang med planlegging av opplæring av dommere til sjakk OL i 

Tromsø i 2014. Styret ønsker så fort som mulig å bli orientert om planene til RU i denne 

forbindelse. Dette fordi det muligens kan være ett prosjekt sammen med Sjakk Tromsø 2014 

AS. 

 

Styrets juleavslutning ble lagt til 15/12. 

 

Sak 42 Generalsekretærstillingen 

 

DD forlot møtet under behandling av denne saken 

 

MPJ møtte fra forbundsstyret i USF og ga en kort redegjørelse for USF sin behandling av 

saken 



 

Vedtak: 1. Sentralstyret vil lyse ut en 50% stilling som generalsekretær i NSF så fort 

som mulig, med søknadsfrist 15.januar 2011. 2. Sentralstyret er svært overrasket over at 

USF ikke har orientert bedre i forkant av sitt vedtak i samme sak. 3. Sentralstyret 

ønsker et fortsatt godt samarbeid med USF, også på sjakkontoret. 


