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REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRET 
Tid: onsdag 21. april 2021 kl 17-20 
Sted: Microsoft Teams 
 
Til stede: Morten L Madsen, Anniken Vestby, Henrik Sjøl, Aud Norunn Strand, Frode Antonsen, 
Jon Kristian Haarr, Guru Wanda Wanvik, Torger Nilsen, Eyvind Larre (styreleder USF) og Eirik 
Natlandsmyr generalsekretær, (referent)  
 

SAK 0.A  GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Dagsorden godkjent 

Referat fra forrige møte er godkjent  

SAK 0.B GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

SAK 31 ORIENTERINGER FRA GENERALSEKRETÆR 

Utfordrende medlemssituasjon med flere klubber som ikke har sendt ut kontingentkrav grunnet 
manglende aktivitetstilbud. Må følges opp med klubbene.  

Inngått tariffavtale for personell på Sjakkontoret, HK – NHO. Utlysning av to stillinger kommer, 
én i skolesjakk og én for Norsk sjakkblad. 
 
Økonomisk situasjon er stabil, manglende kontingenter gir noe usikkerhet. Regnskapet gjenstår 
det fortsatt å få satt opp i nytt format. Prosjekter må være del av NSF-regnskap, og må vise 
prosjektøkonomi over en lengre periode.  

Det vil bli kalt inn til fellesmøte om SpillSjakk på ettermiddagstid for de to styrene med 
demonstrasjon av plattformen.  

I FIDE har Vibeke Ekeland Grønn meddelt at hun har trukker seg som sonepresident for 
Norden, orientering om dette er gitt til FIDE. Styret har fått oversendt skriftlig begrunnelse.  

SAK 32 STATUS FOR TURNERINGER 

Trinnvis plan for åpning fra regjeringen. Liten sannsynlighet for at det blir mulig å få til 
landsturnering i normal skala.  

Full avlysning ikke et alternativ i år. Det må legges en plan for trinnvis gjennomføring. 
Gjennomføring av eliteklassen som et absolutt minimum, men det må i det lengste finnes 
løsning som sikrer at det gjennomføres for alle klasser der det deles ut NM-tittel.  

SAK 33 REGNSKAP 2020 

Regnskap sendes ut og godkjennes som del av sakspapirer til neste møte.  
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SAK 34 VARSLINGSPORTAL 

Fremleggelse av ny varslingsportal for norsk sjakk gjennom tjenesten MittVarsel, skal kunne 
fungere i alle typer saker, både knyttet til uønsket oppførsel og i juksesaker. Må vurdere om 
portalen kan følge formelle krav i juksesaker etter FIDE.  

Det kreves profesjonalitet i behandlingen i saker. Det må sikres konfidensialitet i varsler, men 
samtidig oppfordre til å varsle med navn der det er mulig. Anonym varsling gjør saker 
vanskeligere å følge opp.  

Varslingsportalen ser god ut. Sammensetningen av utvalget blir viktig. I arbeidet med å sette 
sammen retningslinjer og utvalg bør det spilles på ressurser i sjakken, gjerne juridiske.  

SAK 35 VISUELL IDENTITET OG NY NETTSIDE FOR NORSK SJAKK 

Styret er positiv til planen om ny visuell identitet og nettside det foreslåtte samarbeidet med 
Metric og Feed om dette. Oppfølgingsspørsmål om vektingen av design opp mot utvikling i 
prosessen, og valg av arkitektur må følges opp i oppfølgingsmøte med utvikler. Viktig å forankre 
design og visuell identitet med referansegruppe med kjennskap til historien.  

Må få bedre anslag for årlig kostnad og timer satt av til drift, vedlikehold og support. Dette virker 
undervurdert i det som er foreslått og må fås bedre tall på enn det som er lagt frem.  

Med kommentarene over godkjenner styret fremlagt plan for utvikling av ny visuell identitet for 
norsk sjakk og en fornyelse av sjakk.no. 

SAK 36 NORSK SJAKKBLAD  

Diskusjon bygger på tidligere vedtak om å legge redaksjonen for norsk sjakkblad inn under 
Sjakkontoret i kombinasjon med medarbeider. Diskusjon om hvilke fordeler og 
inntektsmuligheter det kan være med å opprettholde bladet som et journalistisk produkt med 
bedre muligheter for annonseinntekter, løssalg og abonnenter samt støtte til journalistikk. Bør 
formulere en formålsparagraf for bladet og vurdere et eventuelt navnebytte.   

Norsk sjakkblad satses videre på som et journalistisk produkt, med mål om å i større grad 
kunne finansiere bladet gjennom annonser, salg og støtte. Trykk og distribusjon av Norsk 
Sjakkblad og Førsteraden samordnes for å gjøre det mer kostnadseffektivt.  

SAK 37 FORSLAG TIL KONGRESS 

Gjennomgang av innkomne forslag med styrets syn på sakene. Frem til neste møte utarbeides 
det forslag til formuleringer for «styrets syn» som følger intensjonen fra styrediskusjonen. 
Sender enkelte forslag til høring hos relevante aktører.  

SAK 38 FORSLAG TIL LOVENDRINGER 

Gjennomgang av innkomne forslag til lovendringer. Forslag fra sentralstyret skal sendes til RU 
for kommentarer.  

SAK 39 EVENTUELT  
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39.1:  STRATEGI  

Strategigjennomgang med kretsene. Svært dårlig oppmøte, kun tre kretser møttes. Må følges 
opp med klubber, men samtidig illustrerende for en tendens med svakt oppmøte de gangene 
det bes om innspill fra organisasjonen.  

39.2:  ARKIVUTVALGET  

Forslag til ny sammensetning i arkivutvalget. Ikke tilfredsstillende kjønnsbalanse i forslaget 
presentert, og styret med Henrik og Anniken vil se nærmere på sammensetningen av utvalget 
for å se om dette kan bedres.  


