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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 1, 2017/18 

Referat  
 

Sjakkontoret, torsdag 24. august 2017 kl 17:00-20:00 
 
Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl 
(turneringsleder), Otto Milvang (kasserer), Morten Johnsen (telf), Ida Landsverk, Johannes 
Kvisla (styreleder USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent) 
Forfall: Vilde Bjerke og Bård Vegar Solhjell  
 
Sak 0 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. Morten L. Madsen ønsket de nye styremedlemmene Ida Landsverk, 
OSS og Morten Johnsen, Tromsø, velkommen til deres første sentralstyremøter etter valgene i 
sommer.  
 
Sak 1. Referater 
Referater fra sentralstyremøte 24.6.17 og vedtak fra styrets emailbehandling primo august 2017 
av disiplinærsak ble godkjent. Referatene fra Kongressen 2/7 og Nordisk Kongress 16/7 ble kort 
gjennomgått. 
 
Sak 2 Rapporter 
2.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport per 31.7.17 og gjennomgikk de viktigste 
punktene. NSF ligger fortsatt an til å levere et driftsresultat for hele 2017 i tråd med revidert 
budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.  
2.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste fortsatt god inngang av nye 
medlemmer. Medlemstallet per 22.8.17 var 3.658, mot 3.454 i hele 2016. Styret tok 
orienteringen til etterretning.  
2.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte spesielt at Magne Pedersen hadde 
overtatt etter Ramya Inamdar i en 80 % stilling som adm.sekr i USF, mens Yonne Tangelder 
kom tilbake fra sin fødselspermisjon per 10.8. Hun jobber hovedsakelig for SkoleSjakken, i en 
totalt 80% stilling. Regnskap Inhouse-prosjektet følger planene - regnskapet har siden 1.1.17 blitt 
ført på Sjakkontoret, av nåværende medarbeidere. Styret hadde fått tilsendt et notat fra Kristoffer 
Gressli om en pågående oppgradering av sjakk.no. Det planlegges at ny løsning lanseres over 
årsskiftet.  Høsten 2017 planlegges også oppstart av et prosjekt for nytt medlemssystem. Styret 
tok orienteringene til etterretning. 
42.3 SkoleSjakken: Arbeidet med oppstart av «Wave 4»: Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold 
og Trøndelag går etter planen, og første lærerkurs ble avholdt på Hamar i juni. Nye kurs holdes 
primo september. Jorunn Brekke jobbet i i prosjektet frem til 30.6.17, mens Yonne Tangelder nå 
har overtatt. Geir er prosjektleder. Høsten 2017 vil arbeid med finansiering i 2018 få høy 
prioritet. Det avholdes en planleggingsworkshop for videre arbeid med deltagelse av bl.a. Jesper 
Hall 14.9 i Oslo. Det tas sikte på en landsfinale for SBS-DNB-posjektet i Oslo 15.5.18. Det tas 
også sikte på et prøvearrangement i ett fylke i 2017-18, over samme lest som Schack-4:an i 
Sverige. Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Sak 3 Rapport fra Utvalg for Rekruttering av Kvinner 
Behandles på neste møte. 
 
Sak 4 Turneringer, Arrangementer mv 
4.1 EM Lag, Kreta i oktober/november – Eliteserien 2017/18: NSF har tatt ut lag i begge klasser 
til EM. Påmelding skjer neste uke. Uttakskomiteen for kvinner er for øvrig supplert med to nye 
personer i tillegg til utvalgsleder Nicolai Getz, OSS: Elise Forså, Tromsø og Ida Landsverk, 
OSS. EM kolliderer med 1. helg i eliteserien 2017/18, og turneringsutvalget jobber med å finne 
en løsning der 4 lag spiller i Stavanger 3-5/11, mens de øvrige 6 lag spiller i Oslo helgen 1-3/12.  
4.2 EM Senior 2018, Drammen: Geir viste til utsendt notat fra Kristoffer Gressli, og orienterte 
om at mesterskapet vil bli lagt til Drammen, 3-13/8-18, i samarbeid med Konnerud SK. 
4.3 Nordisk Mesterskap 2019: NSF fikk opsjon av Nordisk Kongress i juli til å arrangere dette 
mesterskapet. Innen 30.11.17 skal NSF ha gitt en endelig skisse, inklusive avklare om 
turneringen kan være kvalifiserende til neste FIDE World Cup frem mot VM-matchen i 2012. 
4.4 Kadettlandskamp mot Sverige i desember 2017: Geir orienterte om denne landskampen, som 
vil bli spilt i Karlstad 9-10/12- 2017, med USF som ansvarlig norsk forbund, og en lagturnering 
for klubblag som vil bli spilt samtidig. Styret tok orienteringen til etterretning.  
4.5 Oppstart NGP ny sesong/Rapport fra Terminlistemøte i august: Henrik orienterte 
4.6 Dommerseminar april 2018: Geir orienterte om at det ville bli avholdt et nytt 
dommerseminar ifbm Nordstrand GP i april 2018, som en oppfølging av det vellykkede 
seminaret i 2016.  
4.7 FIDE-kongress 2017: Otto Milvang representerer NSF. Kongressen finner sted i Tyrkia i 
oktober. 
 
Sak 5 Retningslinjer for offentliggjøring i disiplinærsaker 
Styret vedtok et forslag fra et utvalg bestående av Otto Milvang (utvalgsleder), Kristoffer Gressli 
og Elise Forså, om retningslinjer for offentliggjøring i disiplinærsaker. Retningslinjene trer i 
kraft umiddelbart, så snart de er offentliggjort på sjakk.no.  
 
Sak 6 Reglements- og Avgiftssaker 
6.1 Endring i ELO-avgiftene fra 1.1.18: Geir viste til utsendt notat, og orienterte om behovet for 
en oppdatering av satsene ifbm overgang til FIDE-ELO fra årsskiftet. Styret vedtok de foreslåtte 
satsene, men innførte også en avgift stor kr 10/spiller/turnering for rating av Lyn- og 
Hurtigsjakk-turneringer. Avgiftene trer i kraft ved årsskiftet. Det informeres på sjakk.no og 
direkte til klubber og kretser med det første.  
6.2 Sammenslåing av to reglementer for Landsturneringen: Kristoffer Gressli hadde laget et notat 
om dette. Forslaget om sammenslåing ble vedtatt. 
6.3 Ikke-medlemmer som spiller NGP-turneringer: Kristoffer Gressli hadde laget et notat om 
dette. Styret tok innholdet i notatet til etterretning, og vedtok at NGP-turneringer som tillater 
deltagelse av spillere uten spillerettigheter kan belastes 50% høyere NGP-avgift, jfr NGP-
reglementets §11. Innskjerpingene trer i kraft umiddelbart. Sjakkontoret fikk mandat til å følge 
opp og evt. utøve skjønn.  
6.4 Klasseinndeling i barne- og ungdomsklasser i Landsturneringen: Saken ble utsatt til et 
kommende møte 
6.5 Generelt om ikrafttredelse: For alle styrevedtak om reglements og avgiftssaker bør det 
klargjøres fra når vedtaket har effekt. Forslag om ikrafttredelse bør også alltid fremgå av forslag 
til slike vedtak. Sjakkontoret ble bedt om å påse at dette etterleves.  
 
Sak 7 Eventuelt 
7.1 Bok 100 års jubileum Sjakk-NM: Geir viste til utsendt notat med vedlegg, der det fremgikk 
at Øystein Brekke planlegger å gi ut en 100 års jubileumsbok for NSF Landsturneringer mm, 
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med utgivelse ifbm Landsturneringen i 2019. Styret diskuterte saken, og kom til at det var 
ønskelig og attraktivt at slike bøker om norsk sjakk kunne gis ut. Styret vedtok å inngå avtale om 
på nærmere vilkår å kjøpe et visst antall bøker. Bøkene vil bli kjøpt i 2019 og 2020.  
7.2 Hederstegn: NSF hadde i den senere tid mottatt flere forslag på tildeling av ulike hederstegn, 
hvilket i seg selv er gledelig. For å sikre kvaliteten i denne type prosesser hadde Sjakkontoret 
utarbeidet et enkelt 1-sides skjema som skal benyttes av de som kommer med forslag. 
Sentralstyret hilste dette initiativet velkommen. Mht de foreliggende forslag så vil alle 
forslagsstillerne nå bli bedt om å anvende skjemaet, i god til før neste Sentralstyremøte. 
7.3 Gjennomgang av NSFs komiteer og utvalg: Saken ble utsatt til neste styremøte.  
7.4 Styrekalender inneværende periode/Neste styremøte: Følgende datoer gjelder nå for 
Sentralstyremøtene i perioden 2017-18 (alle dager er onsdager, og møtene avholdes på 
Sjakkontoret med møtestart kl 17): 

• 2017: 11.10 og 29.11 
• 2018: 24.1, 21.3, 23.5 og 20.6 

Sjakkontoret vil med det første sende ut invitasjoner på email.      
 
 


