
 

Referat fra Sentralstyremøte 4/0304 
Torsdag 11. desember kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. 
 
Tilstede: Hugo Parr (HP, president), Ellen Hagesæther (EH, visepresident), Hans Richard Thjømøe 

(HRT, kasserer), Øistein Yggeseth (ØY, turneringssjef), Bjarke Kristensen (BK, 
generalsekretær), Roaul Abrahamsson (RA, leder EU) og Sylvia Johnsen (SJ, 
vararepresentant) 

  
Deltok på telefon: Trond Romsdal (TR, styremedlem)  
 
Ikke tilstede: Espen Andersen (EA, leder USF), Jøran Jansson (JJ, vararepresentant) 
 
Styret takket for hyggelig julebevertning av BK og HP.   

 
Sak 33. Referater 

33.1. Sentralstyremøte 3/2003-04 
Referatet ble godkjent. 
33.2. Reglementsutvalgsmøte nr 1 19/10-2003 
Referatet ble godkjent. Sentralstyret forventer nå et svar på henvendelsen angående revidering 
av NSFs disiplinærreglement. Opprinnelig frist var satt til januar 2002.  
33.3. fra USF: Forbundsstyremøte 1/2003-04 
Referatet ble godkjent. Styret ble informert av BK om at frifondmidlene har økt med ca. 50% 
fra forrige sesong. BK forklarte også at utdeling av midlene har ført til at kontoret har en 
bedre kommunikasjon med lokallagene, og at det dermed ikke er ønskelig at kommunene står 
for utdelingen.  

Sak 34. Orientering ved Hugo Parr 
34.1. Brev fra Kjell Johannessen av 21.10.03. 
Brevet er svar på brev fra HP på vegne av Forbundet av 19.10.03. HP orienterte om 
bakgrunnen. Saken anses som avsluttet. BK vil skrive et svarbrev. 
34.2. FIDE kongessrapport  
Styret satte pris på rapporten, og den ble tatt til etterretning. Styret fant det beklagelig at 
deltagerfinansiering av OL antageligvis ble vedtatt. HP ytret et ønske om å invitere Morten 
Sand til et sentralstyremøte. 

Sak 35. Medlemstall 
35.1. Medlemstall pr 5/12-2003 
Medlemstallet har økt fra 2462 til 2495 fra i fjor til i år. BK mente at bedre rutiner på kontoret 
kunne ha noe å si, samtidig som han kunne merke mer aktivitet og større engasjement. RA ytret 
et ønske om å kunne få se nærmere på trendene som skjuler seg bak tallene. HP mente at dette 
indikerte at smertegrensen for kontingent ikke nødvendigvis er nådd, som har blitt hevdet. SJ 
var uenig.   

Sak 36. Økonomi 
36.1. Kort orientering om status 

36.1.1 Regnskapstall per 1. desember 
36.1.2 Skjønnsmessige budsjettall for 2003 
Regnskapet for 2003 forventes nå å gå ca. i null, mot et budsjettert overskudd på 49 000 
kr. HP ba om at ”justerte budsjettall” endres til ”forventet regnskap”. Kostnadene har 
blitt høyere enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig oppussing, og mangel på 
leieinntekter. Situasjonen med NSb har også ført til endringer. BK forventer å ha 
årsregnskapet klart innen februar. Økonomioversikten ble ellers tatt til etterretning.   
36.1.3 Status arbeide med eldre fordringer 
Styret er veldig fornøyd med at det blir ryddet opp i de gamle kravene til klubbene. . BK 
bekreftet at forbundets likviditet har bedret seg noe.  
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36.1.4 Nye regnskapsrutiner 
BK informerte om at fra 01.01.04 vil alle innbetalinger bli fakturert. 

36.2. Forslag om endring av satsene for NGP-avgiften - beslutt 
Det ble vedtatt at den nye Grand Prix-avgiften 2003-2004 er 25 kroner for voksne og  
juniorer. BK presiserte at dette ikke innebærer en avgiftsøkning, men er gjort for å  
lette det administrative arbeidet. RA håpet at dette ikke vil føre til at arrangørene endrer 
startsavgift for de ulike gruppene.   

Sak 37. Kontorrapport  
37.1. Personale 
BK mente at personalet fortjente ros for sitt arbeid med NSb, det har ved enkelte tilfeller blitt 
arbeidet hele natten. BK rapporterte ellers om at personalet fungerer bra, og at USF vil øke 
sin bemanning med en 50% sekretærstiling. 
37.2. NSFs publikasjoner 

37.2.1 NSFs Håndbok 
Nytrykk vil bli sendt ut til klubbene i løpet av januar. 
37.2.2 Norsk Sjakkblad 
Norsk sjakkblad nr 5 er mottatt. Deadline for neste nummer er 10. januar. Det ble 
presisert at NSb ikke er en kontoroppgave.   

37.3. Redaktør av Norsk Sjakkblad 
Søknadsfristen var 10.12. Det har kommet inn 4 søknader. Intervjuer vil bli foretatt av BK og 
JJ, som representant for styret. SJ etterlyste klare kriterier for innstilling av søkerne. Styret 
konkluderte med at det trengs  tekniske ferdigheter, skrive-og mediaerfaring,  og 
sjakkferdigheter, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.   

Sak 38. Sentralstyrets arbeidsprogram 
38.1. Status og videre arbeid 
A1: TR orienterte; kontakt med aktuelle medhjelpere er tatt. Innspill til 1. del (A trenere) er 
mottatt, og i starten av januar vil et initieringsdokument som setter sammen de ulike tankene, 
foreligge.  
A3: TR ønsker å gå fram ved at kretser spørres om det er ”tomme” områder der man kan 
forsøke å opprette en klubb, eller ”døende” klubber som trenger hjelp. BK sa at Bård på 
kontoret kan hjelpe til. TR vil gjerne skrive et brev som kontoret sender ut. BK mente at de må 
samarbeidet, slik at dette framstår som en samlet strategi og ikke et løsrevet dokument.  
B5: SJ har skrevet en utlysning av arrangør av WIM-turnering som BK vil ta ansvar for at blir 
sendt ut til klubbene og trykket i neste nummer av NSb. 
C1: HP har av svenskene fått navnet Sigvard Ohlsson, som RA vil kontakte. Det er dårlig med 
svenske klubber ved grensen, og RA mente at vi ikke kunne forvente så mye av svenskene 
(begrunnet med tidligere erfaringer). Det er viktig nå å finne ut så sikkert som mulig om det er 
interesse for prosjektet fra svensk side. BK mente at det kunne være interessant å ”henge seg 
på” andre lignende arrangementer. HP vil undersøke om det er noen aktuelle. Det ble nevnt at 
det fins et internett sted å se på. RA nevnte at man kunne arrangere dommerkurs eller noe 
lignende samtidig. RA vil kontakte klubber i Østfold.  
C2: SJ hadde blitt kontaktet av en café i Stavanger som var interessert, men beklaget at selve 
pakken ikke er klar enda.  
C5: TR har kontaktet medhjelpere, og ønsker en ny TV serie med mer fokus på sjakk som sport.    
C6: HRT vil gjerne knytte dette til Drammens 100 års jubileum. 
D: Dette punktet går over i 40.2.1. Eliteutvalget (EU) 
D1&D2: RA satset på å gjennomføre en trening for mange ulike grupper i midten av mars. 
EUs økonomiske situasjon er usikker. BK nevnte at det kan være et problem at EU er så låst 
økonomisk sett. HP mente det var viktig at EU hadde et visst armslag.  EH tok opp 
problemstillingen bruk av utenlandske trenere kontra å bygge opp norske trenere. TR  
har også diskutert denne problemstillingen. HP lurte på om pedagogikk- eller sjakklige 
 evner er det viktigste for en trener. TR mente at det ikke var et fasitsvar på dette, men  
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at en treners engasjement er viktig.  
E2: HP ønsket hjelp til å komme på navn på aktuelle bedrifter å rette en henvendelse 
 til. Mulige alternativer ble diskutert. BK mente at det er mulig å tenke ”småbedrifter”  
også. SJ sa at de ulike bedriftene har sponsorstrategier, og vi må henvende oss til dem 
 som har en strategi der sjakk passer inn. BK sa at det kan være en mulighet å dele opp åpent 
lag og dame lag til 2 ulike sponsorobjekter. BK vil sørge for at det kommer inn en annonse i 
NSb, om at NSF søker sponsorer.   
E4: HRT har kontaktet departementet, og vil lage en søknad der det søkes om et engangsbeløp 
til et prosjekt. 
F: BK orienterte om en mulig ny rutine med månedlig elektronisk utsendelse til klubbene som 
informerer om deres restkonto og medlemmer i fremtiden. F4 er midlertidig utsatt.  
HP avsluttet arbeidsprogramdelen med å si at vi har et bra program og flinke mennesker som 
jobber med sakene, og skal få dette til. Han minnet tilslutt om vår visjon. 

Sak 39. Kvinner i seriesjakken 
        EH og SJ har skrevet en tekst som skal publiseres. Det er viktig at styret arbeider godt med 
        teksten først, slik at ønsket effekt oppnås. HP vil komme med forslag til endringer til EH og 
        SJ. RA mente det var ting i siste avsnitt som var uklart. Dette vil bli rettet opp av EH og SJ. 
        ØY fikk ansvaret for å komme med forslag til endring av regelverket som vil komme på e-mail 
        til sentralstyrets medlemmer innen 10. januar. Deretter må RU godkjenne forslaget. Det vil bli  
        kontoret sitt ansvar å endre skjemaet som benyttes i seriesjakken. Teksten vil ikke bli publisert  
        før reglementet er klart.  
Sak 40. Organisatorisk 

40.1. Sjakkens Barentsutvalg 
Det var enighet om at Barentsutvalget har gjort mye bra, men TR nevnte at de konsentrerer seg 
mest om barne- og ungdomsarbeid. BK vil be de 2 kretsene i Nord-Norge om å prøve å finne 
nye medlemmer. USF vil bli informert om denne løsningen.   
40.2. Utvalg og komiteer 

40.2.1 Eliteutvalget (EU) 
RA refererte fra siste EU møte. Mandatet har blitt kritisk gjennomgått, og det ble uttrykt 
ønske om å fjerne setningen om selvstendig økonomiansvar. Et forslag på dette vil 
foreligge til neste sentralstyremøte, og sentralstyret har da til hensikt å fjerne den. EH 
presiserte at dette ikke bør føre til at tankene om krav om gjenytelser fra de som mottar 
støtte, forsvinner. EU har blitt enige om et treningsopplegg, og vil bruke et opplegg der 
ulike grupper trener sammen, for å oppnå en synergieffekt. EU var usikre på sine 
økonomiske betingelser, men ble beroliget av at den økte utgiften til OL antageligvis ikke 
vil gjøre seg gjeldende før tidligst 2006. EU har tatt opp lagkapteinenes rolle. EU er 
innstilt på å gjøre en innsats.   
40.2.2 ELO-komiteen 
ØY rapporterte om at elorapportene strømmer på. 
40.2.3 Reglementsutvalget (RU) 
40.2.4 Seniorutvalget (SE) 

40.3. Th. Heibergs minnefond – beslutt 
Det ble vedtatt at stipendet tildeles Kristian Trygstad.  

Sak 41. Turneringer 
41.1. Seriesjakken 2003-2004 
41.2. NM i hurtigsjakk på Internett 
NIS vil vurdere om de har penger nok til å premiere ved et eventuelt arrangement.  
41.3. Det åpne NM 2004 

41.3.1 Søknad om dispensasjon fra reglement for Det åpne NM 
Viktor Hansen sitt forslag om å innføre et klasseskille på 2000 i 2004 ble vedtatt,  
forutsatt at startsavgiften endres til gratis for alle spillere over 2300 og/eller med  
tittel. Styret anså seg kvalifisert til å gjøre vedtaket, da det ble vurdert som en  

Referat NSFs Sentralstyremøte nr 3/0304    - 3 - 



 
sjakkpolitisk sak, og det er snakk om dispensasjon fra gjeldende regelverk, og ingen 
regelendring. Styret satte også som forutsetning at arrangementet evalueres i ettertid. 

41.4. NM Landsturneringen 2004 – beslutt 
BK informerte om at det ikke foreligger et forslag fra Molde, kun på internett. ØY  
bemerket at innbydelsen skal være klar til februar. AU fikk fullmakt til å eventuelt godkjenne 
Molde sitt forslag. Det kan også gjøres av sentralstyret skriftlig på e-mail.   
41.5. NM Landsturneringen 2005 
Ingen søkere foreløpig, men BK jobber med saken. 
41.6. Nordisk mesterskap 2005 
ØY vil starte arbeidet etter nyttår. 

Sak 42. Eventuelt 
HP ba om at sentralstyrets medlemmer får kopi av alle sendinger som blir går ut til klubbene 
fra kontoret. 

Sak 43. Neste møte 
        Neste møte er 25. januar klokka 10.00 i OSS sine lokaler i Bogstadveien.  
        Klokka 12.00 vil det bli fellesmøte mellom USF og NSF. 
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