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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 3, 2015/16 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 9. desember 2015 kl 17:00-20:45 

 

Tilstede: Bjørn Salvesen, Morten L Madsen (Skype), Otto Milvang, Henrik Sjøl, Marianne 

Langvik (Skype), Aslak Hanshuus, Yonne Tangelder samt Geir Nesheim.  

Forfall: Bård Vegar Solhjell og Carsten Beer Jacobsen  

 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 17 Referatsaker  

Referat fra styremøte 23-24.10 2015 ble godkjent. 

 

Sak 18 Styrets prioriteringer 2015-16 

18.1 Norsk Sjakks inntekter: Bjørn viste til utsendt materiale og understreket betydningen av å 

styrke inntektssiden. Konkret ville det bli avholdt en workshop i januar 2016, med fokus på 

utvalgte områder med potensiale for å gi norsk sjakk økte inntekter. Bjørn, Bård Vegar, Geir, 

Jøran og noen andre vil delta. Styret vil så få seg forelagt en innstilling for videre arbeid. 

18.2 Videre utvikling av dommerstanden: Geir viste til utsendt materiale, og gjennomgikk 

bakgrunnen for at NSF nå tar et konkret initiativ for å styrke norsk dommerstand. Alle norske 

dommere vil bli invitert med. Det vil bli avholdt Forbundsdommerseminar og FIDE-dommerkurs 

i april 2016 under Norway Chess. Norge har dessuten fått flere dommerposter under kommende 

internasjonale mesterskap. Styret ga sin tilslutning til initiativet. Det var for øvrig enighet om å 

be Sjakkontoret ta frem et veiledende regulativ for dommerhonorering i norske turneringer.  

18.3 Andre saker for prioritering 

18.3.1.Økt kvinneandel: Styret drøftet temaet. Bjørn varslet et initiativ overfor klubbene på 

nyåret, der han særlig ville påpeke behovet for at disse er seg sitt ansvar bevisst ifht kvinnelige 

medlemmer. 

18.3.2 Media: Geir varslet at Sjakkontoret ville styrke kapasiteten mht mediehåndtering 

fremover. Styret stilte seg positive til dette, og understreket at god mediedekning er en 

forutsetning for å lykkes med mange av inntektsinitiativene.  

18.3.3 Hjemmesiden: Styret påpekte at Hjemmesiden ikke er god nok, men uttrykte forståelse for 

at et virkelig effektfullt initiativ her måtte skyves noe på mens de øvrige initiativ har høyeste 

prioritet 

18.3.4 NTG: Bjørn orienterte om NTG og om visse planer for å styrke og sikre det viktige 

arbeidet som pågår der. 

18.3.5 Kvalitet ved arrangering av turneringer: Aslak varslet at den planlagte workshopen (jfr 

referat styremøte 23-24/10-15 pkt 15.3) nå ville bli gjennomført, og at styret deretter ville få seg 

forelagt saken på nytt. 

18.3.6 Klubbutvikling: Bjørn varslet at det ville bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle 

klubber. Resultatene fra denne ville bli brukt i det videre arbeidet med å styrke klubbene. 
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Sak 19 SkoleSjakk-prosjektet 

Geir viste til utsendt rapport, og orienterte om den vellykkede oppstartsfasen, der nærmere 100 

skoler i Sogn & Fjordane, Rogaland og Groruddalen nå var med på prosjektet. Det ble arrangert 

9 kurs for langt over 100 lærere i uke 49, og tilbakemeldingene etter kursene var gode. Nå sendes 

det ut materiell, og så starter selve sjakk-aktiviteten på skolene i januar. Til våren lanseres 

prosjektet overfor skoler i Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark. Styret uttrykte stor 

tilfredshet med den gode starten på dette viktige prosjektet for norsk sjakk. 

 

Sak 20 Avtale med Sveriges Schackförbund 

Geir viste til utsendt notat, og gikk gjennom i alt 5 ulike workhops som er planlagt i 2016, innen 

områdene off. støtte, TV/Media, Toppsjakk, Innkjøp og Læremateriell skolesjakk. Styret drøftet 

også det planlagte felles styreseminaret i april og landskampen mot Sverige parallelt med 

Norway Chess. 

 

Sak 21 Turneringer mv 

Henrik orienterte om bl.a. Eliteserien som nyter godt av fine spillelokaler denne sesongen, og om 

Scandic GP-sesongen, som tegner til å bli minst like omfattende som forrige sesong både mht 

antall turneringer og spillere. Bjørn rapporterte fra Reykjavik-OL, der bl.a han og Jonathan 

Tisdall var til stede og hadde mange interessante møter med viktige tillitsvalgte fra andre 

forbund. Besøket på den norske ambassaden, der bl.a. alle spillerne deltok, var også vellykket. 

Geir orienterte om planene for arrangementer under Norway Chess i april, bl.a. nevnte 

landskamp, felles styreseminar m Sverige, forbundsdommer- og FIDE-dommer-seminar, 

skolesjakk og andre sideturneringer. Ole Valaker deltok på telefon under en diskusjon om 

mulighetene for å arrangere internasjonale mesterskap for barn og unge i Norge. Styret uttrykte 

seg positive til ideene, og ba en gruppe bestående av Ole, Geir og representanter for Stavanger-

miljøet om å forberede saken for en ny gjennomgang til neste møte.  

 

Sak 22 Rapporter 

22.1 Økonomi og medlemstall: Geir viste til utsendte rapporter, og bekreftet at 

regnskapsutviklingen tilsier et lite overskudd for NSF i 2015, etter to år med underskudd. 

Medlemstallet per 4/12-15 på 3.400 var rekord i «nyere tid» - meget gledelig – og opp vel 6% fra 

helår 2014.  

22.2 Kontorets drift og prosjekter: Geir viste til utsendt rapport. Kontorets hverdag preges av økt 

aktivitet ifbm SkoleSjakken. For øvrig stabil drift på alle områder. Styret tok rapportene til 

etterretning. 

 

Sak 23 Eventuelt 

23.1 Antall kretser i NSF: Bjørn viste til utsendt materiale og tidligere saksbehandling samt 

orientering til Kongressen 2015, og foreslo at det sendes et høringsbrev til alle kretser og klubber 

om det forslag som foreligger om å gå fra 16 til 8 kretser, med formålet å styrke norsk sjakk. 

Styret vedtok enstemmig å gjennomføre høringen, med høringsfrist 30.3.2016. 

23.2 Sjakk for flyktninger: Bjørn viste til utsendt notat, og orienterte om at man på Røros ville ta 

et initiativ ifbm det nye flyktningmottaket der. Styret støttet tiltaket og ba om å bli holdt orientert 

om de erfaringen man gjorde. Sjakkontoret ble bedt om å sondere mulighet for gunstige priser på 

materiell til bruk i denne sammenheng.   

23.3. Forslag Gullmerke: Styret vedtok å tildele NSFs Gullmerke til GM Jon Ludvig Hammer og 

til TV2 ved produsent Eirik Håland.  

23.4 Styrets møteplan våren 2016: styremøter på Sjakkontoret onsdag 3.2, tirsdag 15.3, tirsdag 

10.5 og onsdag 22.6. Felles styreseminar med SSF i Stavanger fredag-lørdag 22.-23.4.      

   

 


