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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr 4, 2020/21 

Referat 

 
Onsdag 9. desember 2020 kl 17 -19:30 på Google Meet 

 

Til stede: Morten L Madsen, Anniken Vestby, Henrik Sjøl, Aud Norunn Strand, Frode Antonsen, 

Jon Kristian Haarr, Torger Nilsen, Guru Wanda Wanvik, Eyvind Larre (styreleder USF) og Geir 

Nesheim (generalsekretær, referent). Dessuten deltok påtroppende generalsekretær Eirik 

Natlandsmyr. Han tiltrer 1.2.21.  

Forfall: ingen 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 14 Referater fra forrige møter 

Referatene var allerede offentliggjort. Ingen ytterligere kommentarer.   

 

Sak 15 Strategisamlingen 17.-18. oktober 2020 – Status og Videre Prosess 

En arbeidsgruppe bestående av Morten L Madsen, Torger Nilsen og Jon Kr Haarr hadde jobbet 

videre etter strategiseminaret i oktober, og la frem for styret en bearbeidet verdiplattform og 

strategiplan. Bl.a. var utkastene til visjon og verdier fra oktobermøtet strammet opp, Gjenstående 

arbeid var bl.a. utarbeidelse av langtidsbudsjett og kommunikasjonsplan. Styret diskuterte det 

oppdaterte materialet og ga i all hovedsak sin tilslutning til dette. Gruppen ville nå jobbe videre 

og legge frem en oppdatert plan inklusive utkast til langtidsbudsjett og kommunikasjonsplan til 

styremøtet i februar 2021.  

  

Sak 16 Medlemsrekrutteringsprosjektene 

16.1 Medlemsrekrutteringsprosjektet: Geir viste til utsendt mandatskjema til styremøtet 

16.10.20. Dette prosjektet vil bli knyttet opp til det strategiske målet om kraftig økning av 

medlemstallet i kommende 3-års periode. Styret vedtok mandatskjemaet, inklusive at NSFs 

president vil lede arbeidet i utvalget. Utvalget vil bli komplettert så snart som mulig og starte opp 

arbeidet frem mot sentralstyremøtet i februar 2021. 

16.2 Nettsjakkprosjektet: Utvalgsleder Henrik Sjøl viste til vedtatt mandatskjema og utsendt 

rapport, og orienterte om arbeidet.  

Styret vedtok gruppens forslag om at det skulle lages en egen terminliste for netturneringer på 

sjakk.no fra 2021.  

Arbeidsgruppen pekte også på behovet for å få på plass bl.a.  reglementer, søknadsfrister og gode 

anticheating prosedyrer når man fremover planlegger å etablere offisielle NM i sjakk online. 

Arbeidsgruppen vil fortsette å gi rapporter fra sitt arbeid til styret i møtene fremover. 

16.3 Kvinnerekrutteringsprosjektet: Utvalget består av Sheila Barth Stanford, Linda Fagerli 

Sæthern og Harald Chr Sagevik, og vil muligens bli utvidet med flere medlemmer etter hvert. 

Utvalget har foreløpig ikke konstituert seg med en utvalgsleder. Det er utarbeidet et eget 

mandatskjema, der hovedleveransen vil være gjennomføring av tiltakene fra handlingsplanen 

vedtatt i 2018. Arbeidsgruppen vil fortsette å gi rapporter fra sitt arbeid til styret i møtene 

fremover. 

 

 

Sak 17 Turneringer og Arrangementer 
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17.1 NM Lyn/Hurtig Januar 2021: Turneringen er avlyst pga Covid19. Arrangøren arbeider for å 

gjennomføre et Prøve-NM online på Lichess. 

17.2 Seriesjakken og Eliteserien. Henrik Sjøl orienterte. Alt er utsatt inntil videre pga Covid19. 

Dersom smittesituasjonen tilsier det vil serieprogrammet bli forøkt gjennomført til våren. Det vil 

nå bli avholdt en høring blant Eliteserieklubbene for å finne beste format for avviklingen, dersom 

dette er mulig.  

17.3 Turneringssituasjonen 1. kvartal 2021 generelt: Henrik Sjøl orienterte. Flere NM vil måtte 

utsettes eller avlyses. Også NGP-sesongen er kraftig amputert.  

Styret vedtok å justere sammenlagtpremiene slik at disse totalt vil tilsvare den avgiften som 

kommer inn gjennom sesongen.  

De to internasjonale turneringene Krager Resort og Fagernes International er fortsatt i 

terminlisten, og avgjørelser vil bli tatt etter hvert som smittesituasjonen tilsier det.   

 

Sak 18 Øvrige prosjekter 

18.1 Inntektskomiteen: Denne felles komiteen for NSF, USF og prosjektene vil starte sitt arbeid i 

et første møte i januar 2021. Komiteen består av Geir Nesheim, generalsekretær NSF/USF - 

leder, samt Aud Norunn Strand og Frode Antonsen fra NSF og Andreas Fossan og Malgorzata 

Kopaczek-Styczen, USF. Komiteen skal ihht sitt mandat jobbe for god finansiering av norsk 

sjakk utover de faste inntektene medlemskontingent, mva-refusjon, spilleinntekter og off. støtte 

til USF. 

18.2 Støtte fra KUD til NSF: Utvalget for dette arbeidet består av Aud Norunn Strand, Eyvind 

Larre og Geir Nesheim. En søknad om fast årlig statsstøtte til NSF var sendt i november 2020. 

Det var avholdt møte med politisk nivå i KUD i desember. Det hadde også nylig vært spørsmål 

og svar på Stortingets hjemmeside mellom en stortingsrepresentant og kulturministeren om 

offentlig støtte til sjakk. Arbeidet fremover vil bli fulgt opp på flere plan, bla. ifht 

statsbudsjettprosessen for 2022.  

18.3 Norsk Sjakkblad og Førsteraden fremover: Styret vedtok i oktober at redaksjonen skulle 

legges til Sjakkontoret fremover, etter at kontraktene med nåværende redaktører utløper ved 

årsskiftet. Det blir en mellomløsning for nr 1 2021, der Kristoffer Gressli er engasjert som 

midlertidig redaktør parallelt med at Sjakkontorets oppsett kommer på plass. Samtidig vil 

Torbjørn Ringdal Hansen fortsette med Førsteraden for nr 1 og 2 2021.  

18.4 Samordning av sjakkens visuelle profil: Et arbeid vil bli utført rundt dette i 1. kvartal 2021. 

18.5 Bjørn-Kristian Bjørnsens fond: Styret i fondet består av president, kasserer og 

generalsekretær i NSF. Det har vært kontakt med Oslo Byfogdembete og Lotteri- og 

Stiftelsestilsynet høsten 2020, og det er utarbeidet registreringsmelding og vedtekter for 

stiftelsen som skal forvalte arven. Det er også utarbeidet et strateginotat for forvaltning av 

fondets midler Møter avholdes for tiden med aktuelle samarbeidspartnere for selve 

forvaltningen. Første Landsturnering der avkastningen av fondsmidlene vil bli tillagt 

premiefondet i Eliteklassen vil være Bergen 2021 – forutsatt at pandemisituasjonen tillater at 

turneringen avholdes. 

18.6 Nytt initiativ: Akademi for Unge Sjakklærere: Prosjektet ble vedtatt i oktober 2020, og har 

som mål å trene opp unge sjakkspillere, typisk i alderen 17-23 år, i pedagogikk og andre sider av 

sjakklærer-rollen, slik at disse kan utgjøre utdanningskrefter for tidlig sjakkutvikling innen 

områder som USF-lag, på AKS/SFO, i Skolesjakken- og Sjakk5ern-sammenheng og i 

samfunnsprosjektene ellers. En søknad om støtte til prosjektet fra SBS DNB vil bli sendt i januar 

2021. Prosjektleder og initiativtaker er Geir Nesheim.   

 

Sak 19 Øvrige rapporter 

Det var sendt ut rapporter om Regnskap per 31.10.20, Medlemsutviklingen, Sjakkontoret, 

Skolesjakken/Sjakk5ern/Sjakk9ern, Sjakk & Samfunn, Flere mot Sjakktoppen, Spillsjakk, 

Utvalgsutvalgets arbeid, Arbeidet i FIDE-komiteene der Norge er representert, Sjakkens Venner, 
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og fra USF: USF-akademiet og Jenteutvalget. Geir orienterte kort, og styret tok rapportene til 

etterretning.  

 

Sak 19 Andre saker 

19.1 FIDE-kongressen: Morten Madsen orienterte fra FIDE-kongressen online i uke 49 2020, der 

han deltok som norsk delegat. NSF hadde også deltakere i kommisjonsmøtene for Fair Play 

(Frode Merkesvik), Pairings (Otto Milvang) og Social Commission (Geir Nesheim). 

19.2 Hederstildeling: Etter begrunnet forslag fra Petter Dale, Bærum vedtok Sentralstyret 

enstemmig å tildele Stein Jensen, Harstad SK, NSFs hederstegn i gull.  

13.1 Neste sentralstyremøte: onsdag 17. februar 2021 kl 17-19.  

    

 

 


