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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.9, 2017/18 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 20. juni 2018 kl 17-20 

 

Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl 

(turneringsleder), Otto Milvang (kasserer), Bård Vegar Solhjell, Johannes Kvisla (styreleder 

USF/Skype), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent) 

Forfall: Morten Johnsen, Ida Landsverk, Vilde Bjerke  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 47 Referater 

Referater fra sentralstyremøtet 23.5.18 ble godkjent.  

 

Sak 48 Status fra pågående utredninger og prosjekter 

48.1. Prosess sammen med Kulturdepartementet: Morten, Vibeke og Geir viste til utsendt 
presentasjon benyttet i møte med Kulturministeren 29.5.18, og orienterte om den dialog i form 
av noen møter mm. som nå pågikk mellom NSF og Kulturdepartementet. Styret diskuterte 
prioritering av oppgaver relatert til dette videre fremover. En viktig delkonklusjon var at 
arbeidet med lanseringen av initiativet «Sjakk og Samfunn» skal gis prioritet på kort sikt. 
Dialogen med departementet vil også fortsette, på de mest hensiktsmessige måter.  
48.2 Kvinnerekrutteringsprosjektet: Morten og Vibeke innledet med å gi et sammendrag av 
planleggingsarbeidet hittil. Geir hadde også sendt et notat til styremøtet med forslag til videre 
fremdrift, og redegjorde kort for dette. Vedtak: Sjakkontoret organiserer en konferanse til 
høsten (dato skal fastsettes endelig, men tentativt vil konferansen bli avholdt under NM 
Ungdom i Haugesund lørdag 10.11.18), der rapporten og tiltakspakken presenteres. Det vil ikke 
bli avholdt noe status-/informasjonsmøte under sommerens kongress, men dato for høstens 
konferanse publiseres i god tid før kongressen. Sjakkontoret vil også organisere oppstart av de 
andre initiativene som er foreslått i rapporten, herunder ikke minst arbeidet med å etablere 
kvinneprofiler fra sjakken. Ideen om å nedsette en komite for å drive arbeidet fremover legges 
etter dette til side.   
48.3 Nytt initiativ: Sjakkens Frivillighetsløft 2018-20: Geir viste til notat som redegjorde for 
dette nye initiativet, som søker å mobilisere bredt til frivillighet i tilknytning til så vel lokale som 
sentrale initiativ der fellesnevneren er å utnytte den sterke perioden norsk sjakk er inne i til å 
sikre varig fremgang. Artikkel og annonse i Norsk Sjakkblad, meldinger på Sjakk.no og 
Bergenssjakk, egen utgivelse av NSF-springeren og USF-løperen er blant virkemidlene som vil bli 
benyttet. Styret ga honnør for initiativet, og ba om å bli holdt løpende orientert om arbeidet. 
48.4 Dokumentsikkerhet styrepapirer mm: Geir hadde laget et notat om dette til forrige 
styremøte, og Otto Milvang hadde siden gitt egne kommentarer med løsningsforslag videre 
fremover. Styret vedtok å innføre de forslag som lå i Geirs notat med de tillegg og 
konkretiseringer som fremkom i Ottos kommentarer.  
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Sak 49 Turneringer, arrangementer mm. 

49.1 EM Sr i Drammen i august 2018: Geir viste til utsendt statusrapport. NSF er arrangør, i 

samarbeid med Konnerud SK. Det er pt. påmeldt 97 deltakere fra 17 ulike nasjoner. 

Markedsføringen overfor de ulike forbund i Norden og Europa har den senere tid vært 

intensivert, med god effekt. Det planlegges også økt informasjonstrykk ifht media når 

arrangementet nærmer seg. Det er aktuelt at så vel notabiliteter som sponsorer foretar 

åpningstrekk under mesterskapet. Dommerkabalen er nå godkjent av ECU, og bekreftelse fra alle 

dommere under innhenting. Geir er Tournament Director. Styreleder ECU er invitert til 

arrangementet som gjest. Budsjettet holdes løpende oppdatert, og styret fikk informasjon om de 

siste overslagene. Styret tok orienteringen til etterretning.                

49.2 Nordisk i Oslo i 2019: Turneringen planlegges gjennomført 24-30/6. En endelig orientering 

vil bli gitt til det nordiske møtet ultimo juli i Danmark.  

49.3 Uttaksprosess Eliteklassen og OL: Geir orienterte om den senere tids uttaksprosesser for OL 

og Eliteklassen, og orienterte også fra Toppsjakkutvalgsmøtet medio juni. Anvendelsen av 

retningslinjene for uttak kvinner hadde skapt noen utfordringer, og et av de foretatte uttakene var 

nå til revurdering. Styret vil se nærmere på denne saken tidlig i neste periode.  

49.4 FIDE-kongressen i Batumi under OL i september/oktober 2018: Morten planlegger å delta 

som NSFs delegat. Han orienterte om de sonderinger som pågår innen Norden ifbm det 

kommende FIDE-valget. Denne saken vil komme opp igjen på neste styremøte når bildet 

forhåpentlig er litt klarere.   

49.5 Prøveordning MidtNorge-Serien, avd Trøndelag: Et forslag om at denne serien som en 

prøveordning avvikles over en helg var mottatt fra årsmøtet i kretsen. Styret vedtok å spørre de 

aktuelle klubbene om de hadde synspunkter. Styret godkjente forslaget tentativt. Dersom 

høringsrunden, som vil bli organisert av Sjakkontoret gikk bra kunne forslaget iverksettes 

49.6 Eliteserien: Styret foretok trekning med det resultat at Tromsø blir arena for den ene delen 

av første spillehelg 2-4/11-2018. Alta, Hell og OSS blir de andre lagene som skal spille i 

Tromsø. Sjakkontoret informerer.     

 

Sak 50 Kongressforberedelser 2018 

Kongresspapirene hadde blitt sendt ut fra Sjakkontoret ihht frist en måned før kongressen, altså 

8.6.18. Det var foreløpig ikke innkommet kommentarer til papirene. Valgkomiteens forslag 

forelå nå, og revisjonsgjennomgangen var berammet til 21.6. Deretter ville oppdaterte 

kongresspapirer bli publisert på sjakk.no. Styret diskuterte valgkomiteens sammensetning, og 

Morten fikk i oppdrag å ta denne saken videre. Det ser for øvrig ut til at 3 av styrets 8+1 

medlemmer kan være til stede under årets kongress. Nye styremedlemmer på valg vil av 

Sjakkontoret også bli oppfordret til å være tilstede. 

 

Sak 51 Rapporter 

51.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport med foreløpig regnskap per 31.5.18, og 

gjennomgikk de viktigste punktene. NSF ligger an til å levere et driftsresultat for hele 2018 i tråd 

med revidert budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.  

51.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste at NSF hadde 3.469 medlemmer per 

19.6.18, noe som er - 3 % ifht samme periode i 2017. NSF har fått 7 nye klubber så langt i 2018. 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

51.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a.at Sjakkontoret for tiden er inne 

i en normalt hektisk fase ifbm. kongressforberedelser mm. Nyansettelsene fra mai har kommet 

godt i gang. Sjakkontoret holder for tiden også på med tilpasningen til ny personvernlov 

(GDPR). En nærmere redegjørelse om dette arbeidet var sendt ut før møtet, herunder kopi av 

oppslag på sjakk.no. Styret tok orientering til etterretning.   
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51.4 SkoleSjakken: Prosjektet er nå inne i en planleggingsfase frem mot en restart i 3. kvartal. 

Det planlegges å videreføre Sjakk5ern kommende skoleår i Trøndelag, Finnmark, Buskerud og 

Møre & Romsdal, I Møre og Romsdal vil prosjektet også starte opp en prøveordning for 

«Yes2Chess» - sjakk-matcher på nett mellom grunnskoler etter svensk modell. Prosjektet er pt 

bemannet med Erik Grindbakken (100 %) og Jorunn Brekke (50 %). Tor W Hoem, Molde SK, 

vil ihht. en egen ny avtale med ham bistå prosjektet med oppstart av ulike oppgaver i Møre og 

Romsdal kommende skoleår. Styret tok orienteringen til etterretning.   

 

Sak 52 Eventuelt 

52.1 NSFs forhold til kommersielle aktører innen sjakken: Styret vedtok å utsette diskusjonen 

om de punkter som ble tatt opp i notatet fra Geir av 23.5.18 til neste styremøte. Det vil da bli satt 

opp tidlig på agendaen.   

52.2 Nytt medlem Seniorkomiteen: Nytt medlem etter avdøde Stein Sollid skal utpekes. Styret 

vedtok en kandidatliste i prioritert rekkefølge, og Sjakkontoret vil nå kontakte kandidatene for å 

få dette på plass.   

52.3 Kretssammenslåinger 

52.3.1. Trøndelag: Styret godkjente forslaget fra årsmøtet i Trøndelag om sammenslåing til en 

krets. 

52.3.2 Agder: Styret ga sin tilslutning til planene i et notat fra Vilde Bjerke, med ideer om 

reaktivisering av Agder krets, og ba Sjakkontoret samarbeide med henne i den videre prosessen.   

52.4 Avtakking: President Morten L. Madsen avsluttet møtet med å takke og tildele en liten 

erkjentlighet til Bård Vegar Solhjell, som etter to perioder deltok på sitt siste styremøte, da han 

ikke tar gjenvalgt.  

  

  

 

 


