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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.9, 2019/20 

Referat  

 
Torsdag 14. mai 2020 kl 17-18 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 36 Referat  

Referat fra styremøte 4. mai 2020 ble godkjent med en mindre justering.  

 

Sak 37 Landsturneringen 2020 

37.1 Beslutning om Landsturneringen 2020: Det var sendt ut et notat med anbefaling om at LT ble avlyst, 

i lys av følgende hovedmomenter: a) Myndighetenes seneste retningslinjer gir ingen klarhet for at 

arrangementer med over 200 deltakere kan gjennomføres verken etter 15.6 eller i august 2020, b) Den 

aktuelle hotellkjeden har informert om at de etter sine interne retningslinjer ikke kan servere full diett til 

gjester i august, c) det er ikke sikkert at det kan spilles ratede partier, og d) det er usikkert om det kan 

delta spiller fra andre regioner enn der turneringen spilles. Styret hadde tidligere vedtatt at det ikke var 

aktuelt å gjennomføre deler av Landsturneringen oppstykket gjennom høsten. Arrangøren Hell SK var 

enig i at disse forhold i sum tilsa at turneringen måtte avlyses. Styret diskuterte saken, og vedtok deretter 

enstemmig å avlyse Landsturneringen 2020. 

37.2 Søknad om Opsjon Landsturneringen 2024 fra Hell SK: Det forelå søknad om opsjon på 

Landsturneringen i 20204 fra Hell SK, gitt en situasjon der Landsturneringen 2020 ble avlyst. Søknaden 

vil bli forelagt Kongressen 2020 for godkjenning. Styret vedtok å anbefale søknaden, og å frita Hell SK 

for opsjonssøknadsgebyr dersom denne ble vedtatt.  

37.3 Gjennomføring av Kongressen 2020: Geir viste til utsendt orientering, der det fremgikk at 

planleggingen var kommet langt, og at det ville bli avholdt en prøve-kongress med valg og avstemminger 

allerede i mai 2020. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 38 Retningslinjer for Sjakk-arrangementer  

Henrik og Geir orienterte. Kulturdepartementet hadde gjennomgått det utkast til retningslinjer styret 

hadde fått seg forelagt til møte 4.5.20, og departementet hadde gitt avklaring for at de prinsipper som 

ligger til grunn for idrettsaktivitet, slik de er nedfelt i «Smitteveileder for idrett» fra Helsedirektoratet av 

11.5.20, kunne «overføres på aktivitet i regi av Norges Sjakkforbund».  

Henrik hadde oppdatert utkastet til 4.5-møtet i lys av dette, og styret diskuterte det nye utkastet. Henrik 

fikk i oppdrag å innarbeide styrets kommentarer i en oppdatert utgave. Det ble tatt sikte på 

offentliggjøring av denne tidligst mulig i uke 21, og styret ba om at det ble gitt foreløpig informasjon om 

denne fremdriften umiddelbart. 

 

Sak 39 Eventuelt 

39.1 Kongressforberedelser sakspapirer mm: Geir orienterte om fremdriften, som følger planen om 

offentliggjøring av sakspapirer per 5.6.20. Styret tok orienteringen til etterretning.  

39.2 Styreseminar om nettsjakk: Sentralstyret hadde tidligere sagt ja til sammen med USFs Forbundsstyre 

å gjennomføre et nettseminar om utviklingen for nettsjakk. Geir viste til utsendt agendautkast og styret ga 

innspill til dette. Seminaret vil bli avholdt onsdag 17.6 kl 17-19:30.  

39.3 Neste ordinære styremøte: onsdag 24. juni 2020 kl 17, på Google Meet.  

 


