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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 3, 2016/17 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 14. desember2016 kl 17:00-19:00 

 

Tilstede: Morten L Madsen, Vilde Bjerke, Ellen Øen Carlsen, Vibeke Ekeland Grønn, Henrik 

Sjøl, samt Geir Nesheim  

Forfall: Steinar Leite, Otto Milvang, Bård Vegar Solhjell, Johannes Kvisla 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 16. Referat 

Referat fra møte 12.10.16: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 17 Rapporter 

17.1 Regnskap pr 30.11.16: Geir viste til utsendt rapport, og orienterte kort. Årets regnskap 

forventes å ende på et driftsresultat i tråd med revidert budsjett godkjent av kongressen. Videre 

fremover er det fortsatt grunn til å utvise betydelig økonomisk nøkternhet. Det er iverksatt noen 

tiltak for å sikre at NSFs økonomi i årene fremover går med driftsoverskudd før sponsorinntekter 

og ekstraordinære bevilgninger. Styret tok orienteringen til etterretning. 

17.2 Medlemstall: Geir orienterte. NSF hadde per 4.12.16 3.400 medlemmer. 7 nye klubber har 

kommet til i 2016. 2016 kan fortsatt bli det 3. året på rad med medlemsfremgang. 

17.3 Kontorrapport: Geir meddelte at Sjakkontoret fortsatt er inne i en periode med normal drift. 

Nyansettelsene fra første halvår Ramya Inamdar og Kristoffer Gressli har kommet godt i gang i 

sine roller. Regnskap Inhouse-prosjektet går etter planen. Regnskapet vil altså fra 1.1.17 bli ført 

på Sjakkontoret, av nåværende medarbeidere.  

17.4 SkoleSjakken: Neste «Wave» – Vestfold, Telemark, Agder og M&Romsdal – har starter 

innsalget. Et arbeid pågår for å søke å oppnå offentlige midler til å fortsette prosjektet i perioden 

frem til 2021. 

 

Sak 18 Turneringer, Arrangementer mv 

18.1 VM-match New York 11-30/11.16: Morten og Vibeke orienterte. Mye var bra, og NSF var 

representert stort sett gjennom hele mesterskapet inkl åpning og avslutning.  

18.2 Henvendelse om mulig VM match i Norge i fremtiden: Geir viste til utsendt notat og 

orienterte. Initiativ verserte både i Oslo og Stavanger. Styret vedtok at NSF ønsker å bidra til et 

mulig VM i Norge, i 2018, og vil samarbeide med alle seriøse aktører om dette. En 

arbeidsgruppe bestående av Morten, Vibeke, Geir og Kristoffer på Sjakkontoret ble gitt fullmakt 

til å følge opp arbeidet.  

18.3 Eliteserien og Seriesjakken: Henrik orienterte. Alle inviterte lag er med i Eliteserien, og delt 

avvikling første helg er gjennomført rute.  

18.4 Status diverse utredninger: En gjennomgang av disse ble utsatt til neste møte da Otto ikke 

var til stede.  
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18.5 Samarbeid Olympiatoppen: Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Første samling ble 

avviklet i 6.12, med vel 15 deltakere fra NSF, og ellers fra NIF-særforbundene Klatring, Karate 

og Skateboard. Neste samling er 16.2.17. 

 

Sak 19 Eventuelt 

19.1 Neste styremøte: tirsdag 7/2-17 kl 17 på Sjakkontoret. Det forelå en styrekalender, men da 

noen hadde problemer med onsdager vil det bli prøvd å ha møte tirsdag(er). Morten og Geir ser 

på kalenderen for resten av 1. halvår 2017. 

19.2 «Åpent brev» Morten og Vibeke meddelte at det var mottatt et «åpent brev» fra noen 

medlemmer (bl.a. Sheila Barth-Sahl og Silje Bjerke), med ønske om at saksinnholdet ble 

styrebehandlet. Da brevet var mottatt tett oppunder møtet ble saken utsatt til neste ordinære 

møte.  

 

 


