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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.7, 2018/19 

Referat  

 
Onsdag 8. mai 2019 kl 17 på Sjakkontoret 

Tilstede: Morten L Madsen, Vibeke Ekeland Grønn, Henrik Sjøl, Otto Milvang Gerd Andersen, 

Johannes Kvisla (styreleder USF), Per Elvestuen, Ida Landsverk og Anniken Vestby på telefon, 

samt Geir Nesheim (generalsekretær, referent) 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 32 Referat fra møte 22-23.3.19 

I pkt 28.1 i utsendt referatforslag ble det tilføyd at Gerd Andersen ville jobbe videre med 

saksområdet styrets arbeidsform. I pkt 28.3.4 ble det fastslått at forslaget om antall runder spilt 

ikke fikk tilbakevirkende kraft, mens forslaget om at arrangører/turneringsledere skulle være 

tilbakevirkende. Nytt referat med disse endringer innarbeidet finnes vedlagt. Forøvrig ble 

referatet godkjent.  

 

Sak 33 Kongressforberedelser  

33.1 Årsregnskap 2018: Geir viste til utsendt resultatregnskap og balanse. Årsresultatet var kr 

19.942, og egenkapitalen per 31.12.18 kr 461.395. Styret vil få tilsendt regnskap med fulle 

notesett, fondsregnskaper og budsjett for 2020 sammen med kongresspapir-pakken primo juni. 

33.2 Andre kongressrelaterte saker: Det hadde ikke kommet inn forslag til kongressen som 

sentralstyret og evt RU behøver å ta stilling til.   

 

Sak 34 Mulig samarbeid 

Styret vedtok i møtet 22-23/3 å legge K-saken frem for kongressen for avgjørelse der. I et 

sakspapir til møtet 8.5.19 ble det redegjort for prosessen mellom 8.5 og kongressen. Viktige 

delaktiviteter var ferdigstilling av et «storytelling + spørsmål og svar-dokument», arbeid med 

term sheet, oppdatert vurdering av lovlighet, involvering før offentliggjøring, medietrening, samt 

samtaler med K DK/SE og med Svensk Elitfotboll. Styret diskuterte ulike sider av disse 

temaene, samt tekniske aspekter av selve kongressbehandlingen. Det utøvende arbeidet drives nå 

videre av en gruppe bestående av Mads Jørgensen, Rune Brynhildsen, Arne Horvei og Geir 

Nesheim. Styret holdes løpende orientert etter hvert som prosjektet når nye milepæler.    

 

Sak 35 Turneringer og arrangementer 

35.1 VM-match 2020: FIDE hadde endelig kommet med nye «regulations» og med invitasjon til 

søkeprosess med frist 25.7.19. Det jobbes videre med term sheet med Tower AS og med søknad 

om statsstøtte. Sponsorarbeidet starter også opp, og commercial rights avklares med FIDE. VM-

komiteen ledes av Geir Nesheim, og består forøvrig av Otto Milvang, Anniken Vestby og 

Ragnhild Forsberg. Styret holdes løpende orientert og involveres når naturlig.  

35.2 Nordisk i Sarpsborg i juni: På den positive siden har både Østfold Fylkeskommune (50tkr) 

og Sarpsborg kommune (60 tkr) bevilget støtte. Men deltaker antallet hadde foreløpig ikke 

kommet så høyt som ønsket. Det skulle jobbes videre med dette.  
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35.3 VM i Fischersjakk: Er blitt offisielt og arrangeres i Bærum til høsten. NSF vil samarbeide 

med arrangøren og ta ansvar for visse administrative og arrangementsmessige områder.  

35.4 Søknader 

35.4.1 Åpne NM 2020: tildelt Hans Olav Lahlum og Hedmark/Oppland Sjakkrets etter søknad. 

34.2 NM Lyn/Hurtig 2020: Det foreligger en søknad fra Konnerud. Denne vil bli behandlet på 

email med det første.  

34.3 NM for Klubblag og Nord-Norsk mesterskap: søknadsfrist forlenges til 15.6.19.     

34.4 Andre turneringsrelaterte saker: 

34.4.1 NM i Fischersjakk: Utkast til reglement godkjent. Henrik sender dette videre til RU for 

endelig godkjenning av lovteksten.  Turneringen skal fortrinnsvis arrangeres i september, med 

søknadsfrist 1. januar samme år. Første offisielle mesterskap blir i 2020. Turneringen inngår i 

NGP (hurtigsjakk). 

34.4.2: NM for kvinner: Det ble primært besluttet å integrere NM for kvinner i NM for jenter.  

Dette må godkjennes av USF.  Ved sammenslåing av mesterskapene, vil det bli etablert en 

«eliteklasse» hvor de beste kvinnene uansett alder deltar.  Da NM for jenter kvalifiserer til 

Nordisk for jenter, må USF se på hvordan uttak skal foregå i en integrert modell.  Dersom USF 

ønsker å beholde NM for jenter som et rent USF-arrangement, vil NM for kvinner bli arrangert i 

september som et eget mesterskap. 

34.4.3 Godkjenning av Clono: Utvikleren av Clono, Ole Kr Valvåg, har tatt kontakt med NSF for 

å få godkjent Clono i FIDE.  I første omgang bør RU uttale seg, og eventuelt komme med forslag 

til forbedringer/justeringer før produktet legges fram for FIDE.  Henrik sørger for å opprette 

forbindelse mellom Valvåg og RU. 

34.4.4 Anledning til utenlandske spillere å delta i landsturneringen: Spillere som er tilsluttet 

andre forbund i FIDE må være medlem av NSF (enten direkte, eller via en klubb) for å delta i 

Landsturneringen. 

 

Sak 36 Fra tidligere møter  

Sakene ble utsatt. Det var enighet om å sette opp oppfølging Kvinnekonferansen først på neste 

styremøte.  

 

Sak 37 Rapporter 

Utsendte rapporter (regnskap, medlemsdata, Sjakkontoret, SkoleSjakken/Sjakk5ern/Sjakk og 

Samfunn) ble tatt til etterretning uten behandling.  

 

Sak 38. Eventuelt 

38.1 Alex Semakoff, OSS ble utnevnt til nytt medlem av seniorutvalget. Det arbeids videre for å 

supplere utvalget med 1-2 kvinner.   

31.2 Neste styremøte: onsdag 19. juni kl 17 på Sjakkontoret 


