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Referat 

 
Sted: Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, Oslo. 

Tid: Onsdag 24. oktober 2012 kl. 17.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson(President), Henrik Sjøl, Inge S. Skrondal, Ellisiv Reppen, 

Kristian Trygstad og Espen Andersen, Aage Sivertsen og Liv Mette Harboe 

(Generalsekretær). 

Ikke til stede: Harald Furnes og Hans Krogh Harestad. 

 

Sak 10 Referatsaker  

Referat fra kongressen er snart klar for signering. Liv Mette har purret på referentene. 

Aage og Liv Mette ble valgt til referenter. 

 

10.1 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

10.1.1 Startavgifter i Seriesjakken er uendret. 

10.1.2 Endringer i EUs retningslinjer for uttak, punkt 2.  

10.1.3 Nytt Turneringsutvalg 

10.1.4 Nytt Seniorutvalg 

10.1.5 Stikkampen blir lagt til Fredrikstad 

10.1.6 Hederstegn i gull tildelt, utdeles ved passende anledning 

 

 

Sak 11 Økonomi  

 

Regnskap pr 30/9 var sendt ut på e-post. Harald Furnes hadde sendt følgende kommentarer: 

1) Synes regnskapet virker enda litt rødere enn jeg hadde håpet. Men jeg ser også noen poster 

som vil komme fram mot jul - f.eks. seriesjakken. Men det er mangel på sponsor som 

ødelegger hele bildet. 

2) EU har hatt store utgifter, her må vi da være sikre på at vi får støtte fra Tromsø. 

 

 

Sak 12 NSFs struktur  

 

12.1 Seniorutvalget 
Noen tidligere medlemmer har uttrykt ønske om fortsatt plass i SU. 

 

Vedtak: Styret ser at noen kan ha følt seg forbigått i prosessen. Jøran kontakter leder av 

seniorutvalget for å se på muligheten for å supplere med flere medlemmer. 

 

 

Sak 13 Turneringer 

 

Sjakk OL 2014  
Jøran orienterte om arbeidet med å fine lokaler og sponsorer til sjakk-OL i Tromsø.  

Evalueringsrapporten fra OL i Istanbul 

 



Aage hadde i forkant av møte stilt følgende spørsmål: 

Hvilket ansvar har NSF og sentralstyret for gjennomføringen av OL? Jøran forklarte ansvaret 

slik: Formelt og juridisk kan ikke NSF gå overende økonomisk, men moralsk og overfor 

media kan det bli et trykk om ikke alt går som man håper. Jøran bekreftet at det fortsatt var 

gode signaler om å nå budsjett på 40 millioner. 

 

Det kom fram et klart ønske om at medlemmer i Sentralstyret får tilsendt referater og lignende 

fra styret i Chess Olympiad Tromsø 2014. 

 

13.1. Forslag: ungt 3. lag organisert av Aage Sivertsen 

Dette arbeidet må skje i samarbeid med Eliteutvalget. Espen foreslo at USF også er med i 

dette arbeidet. De aktuelle spillerne vil trolig være blant de USF sender til VM og EM i 

aldersbestemte klasser. Aage vil ha kontakt med Eliteutvalget og fremskynde en plan. 

 

NGP 
Henrik kunne fortelle at det per 24/10 har vært avholdt 14 turneringer (7 langsjakk, 4 

hurtigsjakk og 3 lynsjakk). Terminfestet 13 turneringer til i høst, og 7 turneringer våren 2013. 

Totalt 34 turneringer.  Antall turneringer pr sesong ligger på ca 60. Vi er i rute her! 

Deltakelse (gjennomsnitt pr. turnering): 

 
 

 

13.1 Seriesjakken 
Oppsettene er klare. Vi har tatt i bruk ny hjemmeside til Seriesjakken. 

 

Det har kommet kritikk ang. omorganiseringen av Østlandsserien. 

 

Oppsettet blir ikke endret og Jøran svarer på brev fra SOSS. 

 

 

13.2 Eliteserien, fordeling av praktiske oppgaver 

 Henrik tar med brikker og Noteringsskjema fra kontoret 

 Jøran kjøper inn frukt og kjeks 

  Liv Mette hører med Harald om han kan ordne med lån av kokker og noen brett fra 

SK1911 
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Aage hadde før møte stilt spørsmål:- hva kan vi gjøre for å hindre at lag trekker seg?  

Sponsor og nytt spillested er noe styret vil jobbe med framover. 

Aage foreslo to kortsiktige og en langsiktig forbedring: 

1. Alle brikker og brett bør være av god kvalitet. Alle brikker bør være av samme type og alle 

brett bør være rene. 

2. En fra NSF bør ha blogging på nettet under eliteserierunden.(Kristian Trygstad skulle 

spørre Tarjei Svendsen om han kunne gjøre det) 

3. Nye lokaler.  

 

Alle tre forslag var det enighet om å forsøke å gjennomføre. Aage prøver å finne nytt lokale 

til neste eliteserierunde i januar. 

 

 

13.3 Turneringsledere og FIDE 
FIDE skal innføre en lisens for turneringsledere fra nyttår. Hvem skal betale denne, NSF, 

klubbene eller dommerne? 

 

Vedtak: NSF dekker lisensavgiften første gang, men dersom en dommer har vært inaktiv, må 

de selv(eller klubb) dekke lisensavgiften. 

 

 

Sak 14. Forslag til kongressen 

 

- Presidenten oppfordrer flest mulig av sentralstyrets medlemmer å stille på neste års 

kongress. 

 

- Styret vil vurdere om de skal stille forslag om å endre Østlandsserien tilbake. 

 

- Styret ser behov for å endre disiplinærreglementet. 

 

Sak 15 Sjakkbladet 

Sentralstyret kom til at de av prinsipielle årsaker vil utlyse stillingen. Ellisiv informerer 

nåværende redaktør om vedtaket. 

Liv Mette lager et utkast til tekst som Kristian, Jøran og Ellisiv godkjenner.  

 

 

 

Sak 16. Eventuelt 

16. 1 Hedersbevisninger – dersom det drøyer med overlevering av tildelte hederstegn, sendes 

de i posten. 

16.2 Norway Chess. Arrangøren ønsker et tettere samarbeid med NSF om arrangementet. 

Jøran sa at styremedlemmene i NSF fikk ha dette i bakhodet frem til neste møte. 

16.3 Espen varslet om at flere av foreldrene som skal følge sine barn til VM for ungdom er 

misfornøyd med det hotellet den norske delegasjonen har fått tildelt. Delegasjonen består av 

27 spillere og 20 medreisende. 

16.4 Spillsjakk-severen har vi nå tatt i bruk. Dersom dette er noe man skal jobbe videre med 

er det viktig å få flere til å bruke den. Inge ser også behovet for selv å kunne gjøre endringer 

det i dag tar lang tid å få leverandøren i Spania til følge opp. 

 

 


