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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.7, 2019/20 

Referat  

 
Onsdag 22. april 2020 kl 17-21 på Google Meet 

 

Til stede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen, Anniken Vestby, Aud Norunn Strand, Henrik 

Sjøl, Frode Antonsen, Otto Milvang, Paul Fuglestein, Eyvind Larre (styreleder USF), samt Geir 

Nesheim (generalsekretær, referent).  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 26 Referat  

Referat fra styremøte 12. februar 2020 ble godkjent 

 

Sak 27 Corona-situasjonen 

27.1 Virkningene for norsk sjakk hittil og fremover: Geir viste til utsendt notat og innledet. 

Styret diskuterte flere tilknyttede temaer. som nye arrangements- og turneringstrender og 

effektene av disse, konsekvenser for klubber, forbund og medlemskap samt økonomiske effekter. 

Styret konkluderte med å vedta at det skal avholdes et eget styreseminar om temaet, med fokus 

på nye arrangements- og turneringstrender. Seminaret vil finne sted på nett før neste styremøte 

ultimo juni. Administrasjonen vil sette opp møtet.  

27.2 Tema Landsturnering og Kongress 2020 

27.2.1 Landsturneringen: Henrik Sjøl hadde utarbeidet et notat om temaet, og han og Geir hadde 

hatt tett kontakt om saken de siste ukene med NM-arrangøren v/Torbjørn Dahl. Sakspapirene var 

supplert med et innspill fra Hans Olav Lahlum. Styret diskuterte ulike relevante forhold, og 

konkluderte med at en beslutning om LT 2020 måtte avvente myndighetenes oppdaterte 

retningslinjer ultimo april. Dersom det ikke var naturlig å avvikle LT i sommer så styret for seg 

at turneringen ble avlyst. Saken følges opp så snart all relevant info fra myndighetene foreligger. 

27.2.2 Kongressen: Geir viste til utsendt materiale som tok for seg hvordan kongressen kunne 

gjennomføres på nett dersom LT ble avlyst. Styret diskuterte saken og vedtok å gjennomføre 

kongressen på nett til fastsatt tid søndag 5.7 kl 17 dersom LT blir avlyst. Administrasjonen ble 

gitt ansvar for de videre forberedelser.  

27.3.Revidert budsjett for 2020: Geir viste til utsendt utkast til revidert budsjett for 2020. I 

forslaget var det innarbeidet forventede inntektsbortfall som følge av Corona-situasjonen, samt 

andre kjente endringer siden budsjett 2020 ble vedtatt sommeren 2019. Det var også innarbeidet 

justeringer for personalkostnader, norsk sjakkblad, bevilgning til toppsjakk når OL var avlyst, 

samt en reserve på 100 tkr for Coronaeffekter. Styret ønsket ikke at NSb kun skulle utgis 

elektronisk uten varsel. NSb vil altså i 2020 bli gitt ut i papirformat og med digital utgave for de 

som ønsker det, som normalt. Administrasjonen vil undersøke prisene på digitaltrykk. 

Driftsresultatet i revidert budsjett ble etter dette fastlagt av styret til 0, mot + 125 tkr i budsjett.  

 

Sak 28 Utredninger, prosjekter og initiativ 

Geir viste til utsendte rapporter, og orienterte: 

28.1 Ikke tatt med i offentliggjort referat 

28.2 Flere mot SjakkToppen: Det var sendt ut invitasjon til 36 spillere om å delta i Team Norway/Team 

Norway Challenge (alder 12-16 år). Responsen har vært meget god, og teamene vil starte opp i mai 

2020. Andre initiativ som er plassert innenfor Flere mot SjakkToppen-prosjektet er et opplegg for nye 
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regioner med særlig ansvar for aldersgruppen 10-16 år, og etablering av en utviklingslandslagsgruppe 

for aldersgruppen 16-23 år. USF hadde bevilget 250 tkr til prosjektet over to år, og arbeidet i prosjektet 

starter for alvor opp nå i 2. kvartal 2020.  

28.3 Sjakkens Venner: Frode viste til utkast til nye vedtekter, retningslinjer for å søke om midler, samt 

oversikt over innsamlede midler hittil, søknader og bevilgninger, og orienterte. Interimstyret består nå 

av Frode, Per Kr og Morten Sand. Styret ga sin tilslutning til forslagene, som nå vil bli bekjentgjort på 

sjakk.no og inngå i kongresspapirene for 2020.  

28.4 Andre inntektsinitiativ: Geir orienterte. De store begivenhetene i 2. kvartal er søknad om midler til 

SkoleSjakken videre fremover fra Sparebankstiftelsen DNB og fra Kunnskapsdepartementet. Sjakk & 

Samfunn er på sin side aktive med å søke om midler til sine delprosjekter, og har nå sammen med Røde 

Kors mottatt penger fra Damstiftelsen til Coronatiltak i fengslene. Sjakk & Samfunns andel er 187.500 kr.  

28.5 Felles reglement NM Kvinner og NM Jenter: Henrik Sjøl representerer NSF i dette 

samarbeidsprosjektet med USF. 

Sak 29 Turneringer, arrangementer mv 

29.1 Oversikt over avlyste og utsatte turneringer: Henrik hadde laget oversikten, som var meget 

omfattende, og gjennomgikk denne.  

29.2 Tilbud om samarbeid med en internasjonal aktør om et «Content Management System»: Morten 

orienterte om denne henvendelsen. Styret konkluderte med at det er for stort overlapp med systemer 

der NSF allerede har løsninger. Morten informerer aktøren om konklusjonen.  

29.3 Søknad om turneringer 

29.3.1 Konnerud ble tildelt NM Hurtigsjakk Senior 2020, der søknadsfristen hadde gått ut og det ikke 

forelå andre søkere. Administrasjonen vil avklare med klubben om de også tar NM i Fischersjakk 2020 

hos seg. 

29.3.2 Andre søknader: NSFs felles frist 1.5. for å søke turneringer passeres snart. Styret vil bli bedt om å 

ta stilling til søknader til andre turneringer etter denne dato. Administrasjonen organiserer dette.  

29.3.3. NM for Kvinner/Jenter 2021: Utvalget som ser på dette vil bli bedt om å foreslå hvilken 

søknadsfrist som skal gjelde for dette samlede mesterskapet. 

Sak 30 Rapporter mm 

30.1 Årsregnskap 2019: Geir viste til utsendt forslag til årsregnskap for 2019, med 

resultatregnskap, balanse, kommentar-notat samt egne regnskapsrapporter og kommentar-notater 

for SkoleSjakken og Sjakk & Samfunn. Årsresultatet for NSF for 2019 var kr 116.795, mot kr 

19.942 i 2018 og kr 101.000 i revidert budsjett 2019. Styret diskuterte regnskapet, og vedtok å 

legge dette frem for Kongressen for godkjennelse. Administrasjonen vil nå sørge for 

gjennomføring av ordinær revisjonsprosess. Aud Norunn og Geir vil sammen avklare en 

redigeringsmessig ide lansert av Aud Norunn i møtet.  

30.2 Regnskap per 31.3.20: Geir viste til utsendt rapport og orienterte kort. Kontingentinngangen 

var kommet gledelig tidlig i 2020, mens andre forhold var på nivå med fjoråret. Forventningene 

for hele 2020 var reflektert i revidert budsjett. Et grundig tertialregnskap vil bli lagt frem på 

styremøtet i juni.  

30.3 Medlemstall per 31.3.20: NSFs medlemstall viste en vekst på + 4,7% til 3.539 medlemmer.  

30.4 Andre rapporter, for Sjakkontoret, SkoleSjakken, og Sjakk & Samfunn: Det var sendt ut 

skriftlige rapporter for disse områdene. Styret tok rapportene til etterretning. 

Sak 31 Andre saker 

31.1 Forslag om endring i seriesystemet, fra 5 klubber: Forslaget innebar en rekke endringer, og 

styret vedtok at det ikke var naturlig å vedta noen endringer allerede for kommende sesong 

2020/21, men at saken burde utredes og behandles i et kommende møte. Forslagsstillerne vil bli 
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bedt om å delta i utredningen. Utvalgsutvalget tar saken videre.  

31.2 Forslag om endringer i antall lag hver klubb kan ha i eliteserien: Forslaget var sendt inn fra 

en enkeltperson som et kongressforslag, men etter fristen for dette. Styret vedtok å meddele 

forslagsstiller at forslaget var kommet for sent til å kunne behandles på årets kongress, men at 

det ville bli tatt med i den kommende utredningen, jfr sak 31.1.foran. 

31.3 Ikke tatt med i offentliggjort referat 

31.4 Andre aktuelle saker: rettighet til bruk av «Landskamp» og «Norgesmesterskap» på 

turneringer/arrangementer» Styret slo fast at det kun er NSF (og USF) som kan arrangere 

offisielle landskamper og Norgesmesterskap i sjakk. Dette vil innarbeide i aktuelle reglementer. 

For øvrig ble det ikke fattet vedtak i disse sakene.  

Per Kr Hansen anbefalte at «NSF prøver å komme seg ut av samarbeidsavtalen vedr. Chess 

Party».  

Et par andre saker under pkt 31.4 er ikke tatt med i offentliggjort referat.  

31.5 Anbefalingsbrev: Styret vedtok at NSF kunne avgi et anbefalingsbrev ifbm en 

søknadsprosess for tildeling av en honorær utmerkelse.  

31.6 Sjakkens ulike fonds: Otto og Geir hadde avgitt en rapport, jfr referat fra styremøte 12.2.20 

sak 21.13. Styret vedtok forslagene i rapporten om felles søknadsdatoer, et 

rådgivende/veiledende utvalg, samt at Sjakkens Venner deltar i samme struktur på linje med de 

andre fondene. Administrasjonen tar saken videre.  

31.7 Kongressforslag: Henrik Sjøl hadde levert et kongressforslag om at det skulle være 

medlemstallene per 15.5 som ble lagt til grunn for mandatberegningen til NSFs kongress. Styret 

vedtok å støtte forslaget, som nå sendes over til RU til uttalelse.  

31.8 Neste styremøte: onsdag 24. juni 2020 kl 17 på Sjakkontoret eller på Google Meet.  

 


