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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.6 13/14 

Referat 

 
Sjakkontoret, torsdag 27. februar 2014 kl. 17.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Eirik Næss (delvis), Kristian Trygstad (delvis), Henrik Sjøl, 

Oddvar Aasen, Ellisiv Reppen og Thomas Robertsen (på Skype - delvis), samt Geir Nesheim 

(referent) og Gisle Bjugn. Forfall: Harald Furnes 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

0.1 Dagsorden ble godkjent  

 

Sak 36 Referatsaker  

30.1 referat fra forrige møte: Ble godkjent  

30.1.1. Sak 32.4.2: Henrik meddelte at «Det Åpne NM»-tittelen vil gå til vinneren av den åpne 

klassen under Fagernes Chess Festival – og altså ikke til GM turneringen. 

 

Sak 37 Økonomi  

37.1 Geir gjennomgikk økonominotat som var tilsendt styret før møtet. Det foreligger kun et 

foreløpig regnskap for 2013. Viktigste observasjon er lavere andre inntekter enn forventet i 

revidert budsjett – dette skyldes takten i sikring av inntekter til Sjakk-OL. Medlemskontingent 

og NGP-avgifter er på den annen side høyere enn i revidert budsjett. En vurdering av budsjettet 

for 2014 i lys av regnskap 2013 indikerer usikkerhet på inntektssiden og noe høyere 

personalutgifter. Kommentarer fra styret: regnskapsføringskostnader på ca 100tkr virker høy, 

også i lys av at også USF har høye kostnader til dette – kontoret bes utrede om dagens ordning er 

den mest fornuftige. Styret vil for øvrig få tilsendt en oppdatert prognose for 2014 innen 

utgangen av mars. 

37.2 Bevilgningssaker 

37.2.1 Søknad fra Svein Johannesens Minneturnering for 2014: Styret bevilget ikke noe beløp 

denne gangen 

37.2.2 EM Individuelt: Det vil være 4 norske deltakere, hvorav 3 har blitt tildelt bevilgninger. 

EU beslutter selv innenfor sine økonomiske rammer hvorvidt den 4. deltakeren også bevilges 

støtte 

37.2.3 FIDE-avgifter for trenere: Det har blitt klart etter FIDE-seminaret i OSS 21-23/2 at FIDE 

beregner seg avgifter for å tildele trenertitler. Sentralstyret vedtok at dette ikke dekkes av NSF, 

men i så fall må bæres av hver enkelt trener selv. 

 

Sak 38 Turneringer 

38.1 Sjakk OL 2014  

38.1.1 Status: Et kortfattet notat om Sjakk-OL med bl.a. en redegjørelse for økonomi og 

arrangement var sendt ut før møtet. Gisle orienterte om utviklingen på sponsorsiden, bl.a. for 

førstelaget. Det kan bli aktuelt med en «Norwegian Lounge» under Sjakk-OL. Det ble vedtatt å 

sende en mail til COT med ønske om ytterligere opplysninger om økonomi og arrangement. 

38.1.2 Det sportslige: Thomas orienterte om et opplegg for trening med Peter Leko. Videre ble 

det opplyst at Ole Chr. Moen var utpekt til lagleder for førstelaget. Thomas vil ha kontakt med 

alle førstelagsspillerne i denne anledning.  

38.1.3 Sideturneringer: Nordisk for seniorlag vil bli arrangert under turneringen. Henrik ser 

videre for seg tilnærmet daglige enkeltturneringer, og kanskje et par NGP-turneringer på 
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fridagene. Et opplegg må nå utvikles og iverksettes under Henriks ledelse, og sannsynligvis med 

støtte av Tromsø SK på arrangørsiden. 

38.1.4 Dommere: RU har nå nominert 21 norske dommere. Jøran redegjorde kort for den totale 

«dommer-kabalen» som nå er i ferd med å være helt løst.  

38.1.4 KPMG: Geir redegjorde for KPMGs ønske om et turneringsopplegg i forkant av Sjakk-

OL, med kvalifisering blant studenter, kunder og ansatte for finalespill på KPMG-huset i Tromsø 

under Sjakk-OL. NSF er bedt om å bistå med gitte økonomiske forutsetninger. Styret stilte seg 

ensidig positivt til et slikt opplegg. 

38.2 Øvrige turneringer (Eliteserien, Seriesjakk, NGP, Åpne NM): Henrik ga en kort 

redegjørelse – alt er i rute. 

38.3 Damelandskamp mot Tyskland i Berlin 4-8/3: Geir redegjorde for dette arrangementet, som 

inngår som en del av samarbeidsavtalen mellom NSF og Deutsche SchachBund omkring 

forberedelser til Sjakk-OL i Tromsø.  

 

Sak 39 Jubileumsåret 

39.1 Stafetten: En orientering var utsendt på forhånd – av denne fremgår at det p.t.er berammet 

32 turneringer som inngår i stafetten. Det vil bli jobbet aktivt for å få inn ytterligere turneringer 

der kalenderen tillater dette. Generelt er stafetten et positivt tiltak, og selvsagt populært i 

klubbene da det gir mulighet for å få støtte til arrangementskostnader. 

39.2 Jubileumsfesten: Geir varslet at det snarest ville bli avholdt et møte i arrangementskomiteen. 

Gjestelisten foreligger, og invitasjoner vil bli sendt ut med det aller første. En artikkel om festen blir 

også å finne i NSB nr 1 for 2014.  

39.3 Jubileumsboken: Øystein Brekke hadde gitt en statusrapport for fremdriften, som ligger etter 

skjema. Han har i denne situasjonen laget et opplegg for å forsere fremdriften og å holde kommende 

frister. Geir har ansvaret for å følge opp fra kontorets side. 

39.4 Logo: Gisle orienterte om status i saken om ny logo. Styret klargjorde at den nye logoen også 

vil bli brukt som NSFs logo etter jubileumsåret. NSF har altså bare en logo – nemlig den nye. Geir 

bebudet et overslag til styret over mulige kostnader for overgang til ny logo innen neste møte. 

39.5 Utstilling av historiske sjakkbrikker under NM 2014: Geir orienterte om kontakt med Lilleøren 

og Paasche – et møte vil bli avholdt i nær fremtid. Jøran indikerte at det burde være mulig å oppnå 

finansiell støtte fra en sponsor for dette tiltaket. Komiteen vil følge opp dette.  

39.6 Jubileumsfrimerke: Dette er i rute. Kontoret sjekker opp lanseringsdatoen, som i øyeblikket er 

lagt til starten av OL (1/8) og ikke jubileumsdatoen (19/7). Det har kommet forespørsel fra Posten 

om flere sjakkfrimerker – dette følges opp. 

 

Sak 40 Medlemsutviklingen 

40.1 Nye klubber, Medlemstilgang hittil i 2014: NSF kan glede seg over 8 nye klubber så langt i 

2014. Påmeldingen fra eksisterende klubber er også positiv de fleste steder, uten at det lar seg spore 

noen dramatisk økning enda. En egen medlemsoversikt sendes styrets medlemmer som vedlegg til 

dette referatet. I en kommentar orienterte Gisle fra Hordalandsjakken, som bortsett fra Bergens, 

Masfjorden og Sotra viser alvorlig mangel på energi. Dette vil bli fulgt opp, jfr neste punkt. 

40.2 Tiltaksplan for økning i medlemstallet: Geir viste til et utsendt notat og redegjorde fra et 

seminar primo februar 2014 med tema «hvordan øke NSFs medlemstall i en Magnus-tid». Konkret 

ble det lagt frem forslag til en 10-punktsplan for arbeidet. Denne ble vedtatt, med Geir som 

overordnet ansvarlig. Administrasjonen ble bedt om å holde styret løpende orientert om arbeidet.  

 

 

Sak 41 Markeds- og kommunikasjonsarbeidet 

Gisle redegjorde for det pågående arbeidet, som for tiden innebærer oppfølging av mange ulike 

muligheter. Styret ble konkret orientert om et planlagt samarbeid med et forsikringsselskap, inklusive 

noen forhold rundt bruk av medlemsdatabasen i denne sammenheng. Gisle ble gitt fullmakt til å 
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arbeide videre med dette. Det ble videre gitt en orientering omkring et mulig samarbeid med en 

veddemålsagent.  

 

Sak 42 Idrettsforbundet 

Et notat fra administrasjonen med utkast til mandat for en utredning av konsekvensene av 

medlemskap i NIF var tilsendt styret. Forslaget ble vedtatt. Kontoret ble gitt fullmakt til å igangsette 

arbeidet inklusive å nominere utvalgsmedlemmer 

 

Sak 43 – De nyansattes erfaringer etter 8 uker i rollene 

Saken ble utsatt til neste møte – da med ytterligere erfaringsbakgrunn.  

 

Sak 44 Eventuelt 

44.1 Styrets arbeid: Det var enighet om å tilstrebe kortere styremøter, og løse flere saker ved hjelp av 

emails.  

44.2 Styredatoer 2014: Styret så for seg ytterligere tre styremøter før Kongressen. Kontorets forslag 

til datoer (alle dager kl 17 i Sandakervn 24) – styremedlemmene bes gi tilbakemelding innen fredag 

7/3 om datoene passer: 

 Onsdag 9/4 

 Onsdag 14/5 

 Torsdag 26/6 
44.3 Administrasjonen sender bekreftelse til Nordisk Seniorkomite v/Sigeman at Helge Theting 

er Norges medlem. 

   

   

   

   

 


