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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.2 14/15 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 10. september 2014 kl. 17.00 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Marianne Langvik (på Skype), Morten L Madsen, Eirik Næss 

(delvis), Ellisiv Reppen. Henrik Sjøl, Oddvar Aasen, samt Geir Nesheim og Gisle Bjugn.  

Forfall: Thomas Robertsen og Ingrid Dahl 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

0.1 Dagsorden ble godkjent  

 

Sak 4 Referatsaker  

4.1 Referatene fra møtene 26/6-14 og 18/7-14 ble godkjent. Gisle ba om at markeds- og 

kommunikasjonssakene ble tildelt saksnummer per tema for å lette tilgjengeligheten. 

 

Sak 5 Økonomi  

5.1/5.2 Regnskap per 31/7-14 og prognose hele 2014: Geir viste til utsendte sakspapirer for 

regnskap hittil i 2014 og prognose hele 2014, gjennomgikk de viktigste forholdene, og orienterte 

om at en grundig prognose helår 2014 og 2015 ville foreligge til neste styremøte. 

5.1.3 Jubileumsboken: Geir gjennomgikk en kalkyle for Jubileumsboken, og orienterte om de 

tiltak som vil bli gjennomført ifbm den pågående lanseringen.  

5.1.4 Bevilgningssaker: Det forelå intet til behandling 

5.1.5 Sjakkontoret og NSb: Geir viste til utsendt notat, og gjennomgikk de viktigste punktene. 

Leif Erlend Johannessen og Yonne Tangelder var ansatt som redaktører av NSb fra nr 4/2014 til 

og med nr 4/2016. Gisle viste til dette, og ba om avklaring på om sonderingene med en ekstern 

aktør som hadde utvist interesse for samarbeid om NSb burde fortsette. Styret ba om at saken ble 

utredet og lagt frem for behandling i neste møte. 

Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning. 

 

Sak 6 Sjakk-OL i Tromsø 

Jøran orienterte om det nylig avsluttede arrangementet. Selv om mye kunne ha gått bedre var det 

også verd å glede seg over særdeles god dekning i media, særlig på TV (NRK) men også innen 

print og på nett. Et annet lyspunkt var antallet frivillige: 500, rekordhøyt. På den annen side må 

anføres at spillehallen ikke var ideell.  

Geir viste til utsendt notat om foreløpig økonomisk oversikt fra Sjakk-OL. Endelig regnskap 

foreligger ikke enda, men vil bli gjennomgått med styret så snart dette er tilgjengelig.  

Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning.  

 

Sak 7 Elitesjakken videre fremover 

Geir viste til utsendt notat om dette temaet, og orienterte nærmere. Bakgrunnen var delvis 

Kongressens vedtak i juli om å la Sentralstyret utpeke EUs medlemmer, samt at nåværende EU 

formann hadde trukket seg. I et erfaringsseminar etter Sjakk-OL i NSFs regi 6/9 i Oslo for 

spillere, dommere, ledere og andre, ble et utkast til et nytt opplegg for elitesjakken og 

talentutvikling gjennomgått og gitt tilnærmet enstemmig oppslutning fra deltakerne. I korte trekk 

gikk dette ut på å engasjere en toppsjakksjef, samt utpeke ansvarlige for 5 grupper: landslag åpen 

klasse og damer, og tre talentgrupper. Gruppeansvarlige ville rapportere til toppsjakksjef, som i 

sin tur ville rapportere til sentralstyret. Også sentralstyret ga denne modellen sin tilslutning.  
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Vedtak: Det etableres en ny struktur for NSFs Toppsjakk-satsing, med engasjement av en 

sportsjef, inndeling i 2 landslagsgrupper (en for åpen klasse og en for damer), og tre 

talentgrupper. Hver gruppe har en leder som rapporterer til Sportsjefen, som igjen rapporterer 

til sentralstyret. Arbeidet med å trygge finansieringen av toppsjakk-satsingen gis høy prioritet. 

 

Sjakkontoret vil etter vedtaket foreta nødvendige oppdateringer av nåværende mandat for NSFs 

eliteutvalg, og gjennomgå dette med RU, før offentliggjøring og igangsetting av prosess for 

engasjement av Toppsjakksjef og gruppeledere. 

Sjakkontoret fikk også i oppdrag å besvare en email til styret fra spillerne på førstelag damer 

under sjakk-OL, der disse gikk inn for visse spesifikke løsninger for den videre satsingen på 

dette laget.  

 

Sak 8 Turneringer 

Henrik orienterte.  

8.1 Codanserien 2014/15: Sentralstyret hadde per email tidligere i september besluttet å 

gjennomføre Codanserien neste sesong med 12 lag. Henrik orienterte om kvalifiseringen om den 

siste plassen, bl.a. at Moss hadde sagt fra seg muligheten til å kvalifisere seg, at Hell og 

Nordstrand ville møtes lørdag 20/9 til stikkamp om den siste plassen, og at Nordstrand hadde 

sendt klage til EU omkring hvilke spillere som ville være spilleberettiget under stikkampen. 

Innbydelse til selve Codanserien vil snart gå ut. Det arbeides fortsatt med spillelokaler for de 

helger der 12 lag vil møtes i Oslo. Det jobbes også med livedekning og mulig TV-dekning av 

rundene.  

8.2 Andre turneringer:  

8.2.1 ISBRE NGP 14/15: Henrik opplyste at man hadde kommet godt i gang, med 9 

arrangementer med over 50 deltakere i snitt.  

8.2.2 Åpne NM 2015: Hans Olav Lahlum og Hedmark & Oppland Sjakkrets hadde søkt 

arrangementet, i påsken 2015. Søknaden ble godkjent. 

8.2.3 NM for damer: Jon Ludvig Hammer hadde rettet en forespørsel til NSF om å arrangere NM 

for damer en langhelg i 2015, gjerne med Kongepokal til vinneren. Sist man hadde et NM for 

damer var visstnok på slutten av 70-tallet, med laber deltagelse. Sentralstyret var skeptisk til å ha 

kongepokaler til andre arrangementer enn Landsturneringen. Sjakkontoret fikk i oppdrag å 

besvare Hammers henvendelse. 

 

Sak 9 Medlemskap i Idrettsforbundet 

Geir viste til utsendt notat om saken og gjennomgikk hovedtrekkene i dette. Styret vedtok å 

gjennomføre 8 regionale informasjons- og diskusjonsmøter i september/oktober, og deretter ta 

stilling til videre fremdrift. 

 

Sak 10 Markeds- og Kommunikasjonsarbeidet 

10.1 Markedsarbeidet 

10.1.1 Sjakk-OL 

10.1.1.1 Isklar/Isbre-saken: Gisle og Geir orienterte. Status er at NSF har en avtale med ISBRE 

om et ettårig samarbeid.  

10.1.1.2 Andre OL-avtaler: Gisle orienterte. En av disse er ferdig forhandlet og klar til 

fakturering, mens det fortsatt gjenstår noe arbeid på den siste. Dette vil bli gitt høy prioritet 

videre fremover. 

10.1.2 Andre avtaler - Codan: Gisle meddelte at Codan var godt fornøyd så langt. Styret 

diskuterte visse reaksjoner fra medlemshold, og ba om at denne type signaler ble innarbeidet i 

det løpende arbeidet.  



3 

 

10.2 Kommunikasjonsarbeidet: Gisle orienterte. 

10.2.1 Sjakk-OL hadde gitt mye mediedekning, og ikke minst TV-sendingene var blitt godt 

mottatt.  

10.2.2 Facebook/Twitter: Styret diskuterte ulike sider ved Facebook/twitter dekningen av bl.a 

OL, med lav terskel og høyt engasjement, og vedtok å bevilge kr 5 tnok på ytterligere styrking av 

NSFs eksponering innen disse mediene.  

10.2.3 Hjemmesiden: Gisle orienterte om at oppgraderingsarbeidet fra 2. kvartal lå noe bak 

skjema pga manglende tilgang til en nøkkelressurs, og med bl.a. lavere funksjonalitet enn 

planlagt som konsekvens. Styret ba om at arbeidet ble gitt prioritet og at det forelå en oppdatert 

rapport til neste møte.  

 

Sak 11: Kongress og Jubileumsmarkering 

Geir viste til utsendt notat og orienterte. Det forelå en rekke oppfølgingssaker etter kongressen. 

De viktigste fremgår av notatet, og vil bli gjennomført så fort som mulig. Jubileumsmarkeringen 

forløp etter planen, bl.a. med 176 deltakere under jubileumsmiddagen 19/7. Styret tok 

orienteringen til etterretning.  

 

Sak 12 Eventuelt 

12.1 Møtekalender høsten 2014: Styret valgte å justere de forslåtte datoene for å gi flere 

styremedlemmer mulighet til lettere å delta. Følgende datoer gjelder således for resten av 2014: 

 mandag 6/10 

 onsdag 12/11 

 mandag 15/12 

Alle dager kl 17 på Sjakkontoret i Oslo. 

12.2 Styrets arbeid 2014/15: Geir viste til utsendt notat, og inviterte til synspunkter fra 

styremedlemmene på hvilke saker styret selv ønsket å prioritere i perioden. I tillegg til skolesjakk 

(foreslått i notatet), ønsket styret særlig å arbeide med medlemskap/nye medlemmer. En 

utredning foretatt i februar 2014 vil bli lagt til grunn for arbeidet. Styret ønsket videre å 

konsentrere seg og sine diskusjoner om færre og større saker. Jøran og Geir vil se spesielt nøye 

på styreagendaene for kommende møter, for å tilpasse disse til dette ønsket.  

12.3 Logo-saken: Styret diskuterte hvordan logospørsmålet bør behandles etter sommerens 

kongressvedtak om å gå tilbake til ordinær logo igjen fra kommende årsskifte. Flere ideer ble 

nevnt. Sjakkontoret vil komme med et notat om saken til neste møte. 

 

 

 

 

 

   

 


