
 

Norges Sjakkforbund 
Sentralstyremøte nr 6/0304 

Referat 
Tid og sted: Onsdag 24. mars 2004, kl. 17:00, Sjakkontoret 

Tilstede: Hugo Parr (HP, president), Ellen Hagesæther (EH, visepresident), Roaul Abrahamsson (RA, 
leder EU), Øistein Yggeseth (ØY, turneringssjef), Hans Richard Thjømøe (HRT, kasserer), Bjarke 
Kristiansen (BK, generalsekretær), Trond Romsdal (TR), Espen Andersen (EA, leder USF) og Sylvia 
Johnsen (SJ, vararepresentant og referent). 

Forfall: Jøran Jansson (JJ, vararepresentant) 

Sak 54 Referater 
54.1 Referat NSF styremøte nr 5/04 ble godkjent 

Sak 55 Orienteringer ved Hugo Parr  
55.1 Besøk i Ungarn. Idé derfra om ressursgruppe fra profilerte samfunnslag initierte diskusjon om 
Sjakkens Venner og tanker rundt gjenoppliving. Må sees i sammenheng med sjakkøkonomi. 

Andre idéer: Sjakkfrimerke: Søknad gjøres før jul, må påregne 15 måneders behandlingstid. Bør 
følges opp på første møte etter Kongressen og nytt styret er valgt.     

55.2 Idébrev fra Ungarn anbefalt lesning. Mye arbeid lagt i dette. 

Sak 56 Medlemstallene 
56.1  Medlemstallene mangler på denne tiden. Få tall så langt.  

56.2  Regnskapstallene uendret siden forrige styremøte. Påventer ny status, behandling utsatt til neste 
styremøte. Kontoret gjør klart utkastet. 

Sak 57 Kontorrapport 
57.1 Kontorrapport. Ingen endringer utover problemer med sentralvarmen som huseier står ansvarlig 

for. Fortsatt ingen utleie av andre etasje.  

57.2 Norsk Sjakkblad nr 2/2004 bør være i posten før Påske. Ny redaktør leverer før fristen! Nytt 
forslag til budsjett må opp til behandling på neste møte, da USF har besluttet å trekke Førsteraden 
fra utgivelsen. Forlag utarbeides av kontoret. 

Sak 58 Klagesaker 
58.1 Ingen svar så langt på tilsvar til Likestillingsombudet. Styret svært fornøyd med brev. 

58.2 Klagesak Nord-Norge: ØY har myndighet til å svare på vegne av styret. 

Sak 59 Sentralstyrets arbeidsprogram 
59.1 HP søker sponsor til landslaget i Sjakkolympiaden 2004.  

SJ og JJ følger opp eventuelt andre bedrifter, blant annet med bedriftsmedlemskap. Utsending så snart 
som mulig. 

RA har kontaktet Veivesenet og fått positiv kontakt med prosjektleder for Svinesund bro-prosjektet. 

TR forsøker ulike idéer for trenerkurs og mulighet for å koordinere disse. 

HRM: Kultur får penger. Voksenopplæring legges midlertidig på is. 

Sak 60 Organisatorisk 
60.1 Eliteutvalget. Treningssamling går fint, men mistet en trener på kort varsel. Det ga verdifull 
erfaring i forhold til hva som kreves for å mobilisere andre mulige trenere på kort varsel.  
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Kaptein for Landslaget i Sjakkolympiaden: Øivind Johansen, mens Torbjørn Ringdal Hansen får eget 
ansvar for kvinnelaget. 

Reglementsutvalget fungerer ikke tilfredsstillende. BK følger opp.  

60.2 Forslag til reglementsendring fra Per Lea, intensjon støttes og endringsforslag oversendes til 
Reglementsutvalget. Frist for RU 1. juni: 

Endring: §  9.4, 1.avsnitt står, mens 1.setning 2.avsnitt avkortes med punktum etter ”[..] divisjon. [..]”  

Sak 61 Kongressen 
61.1.1 Kongresspapirer. Styret vil bestillingsliste til Årsberetning av BK. Frist 1. mai. 

61.1.2 Forslag til lovendringer:  

a) Sentralstyret foreslår endring av paragraf som ekskluderer medlemmer i styret fra å sitte i 
RU. ØY formulerer forslag til neste møte. 

b) Yngste klasser bør ha lengre betenkningstid i Landsturneringen. EA formulerer forslag til 
neste møte. 

61.2  Valgkomité: BK spør kandidater. Forslag: Bjørn Haveland, Andreas Moen og Karle 
Stangeland. 

Sak 62 Kurs 
62.1 Elitetreningssamling i Oslo. Orientering fra EU over. Kurset en suksess, idé å ha det 2 ganger i 
året? EU følger opp. 

62.2 Kretsdommerkurs i Moss avholdt. Kurs i Molde kansellert. Løten utsatt til første helg i mai, 1-2 
mai. 

Sak 63 Turneringer 
63.1 Norges Grand Prix, nærmer oss 30 turneringer. 27 så langt ved sesongslutt. Orientering. 

63.2 Seriesjakken, orientering. 

63.3 Nordnorskemesterskapet 2004. Tromsø som NNM-arrangør innvilget. 

63.4 Finalen i NM for lag 2004. Trondheim SF arrangerer på Britannia. 

63.5 NM Landsturneringen 2004. BK orienterte. 

63.6 Åpne NM i hurtigsjakk 2005, frist er 1.mai. Utsatt til neste møte. 

63.7 NM Landsturnering 2005: Sentralstyret gir tilsagn for at det skal arrangeres i Rogaland, og 
forventer at nødvendig formalisering iverksettes slik at arrangement er i overensstemmelse med 
Turneringsreglementet for NSF, 201A, 1. ledd, 2. avsnitt.  

Arrangement bes bekreftet innen 1. mai 2004.  

63.8 NM Landsturneringen 2008. Opsjon. Søknad avvist. Søker Jan Berglund bes om ytterligere 
dokumentasjon før sak kan behandles igjen. 

63.9 Seniorsjakken 2004-2005. Orientering. 

Sak 64 Eventuelt 
Neste styremøte, frist for ytterligere søknader for turneringer, samt identifisering av mulige kandidater 
til gullmerke.  

HP har ansvar for å holde utviklings-/ medarbeidersamtale med BK.  

NSF støtter NM for blinde med gavekort kr 500 til vinner. Orientering fra Synshemmede 
Sjakkforbund. Sjakk for handikappede bør være egen sak til diskusjon. BK forbereder sak. 

Sak 64 Eventuelt 
6. mai 2004 i Frenningsvei 3. 
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