
REFERAT FRA STYREMØTE 1 – 06/07 
 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 24/08, klokken 17.00 
 
Tilstede: Torstein Bae, Roaul Abrahamsson, Helge Nordahl, Øistein Yggeseth, Frode Wiggen (på telefon), Jan 
Sigmund Berglund (på telefon), Håvard Løvik (på telefon) og Dag Danielsen. 
 
DD ble valgt til referent. 
 

0. Dagsorden:  
 
Forslag til dagsorden ble vedtatt. Det ble vedtatt å behandle punkt 8 tilslutt. Dette fordi JSB erklærte seg inhabil 
og ikke skulle delta i behandlingen. 
 
1.   Velkommen til ny styreperiode:  
 
President Torstein Bae ønsket det nye styret velkommen til ny styreperiode. 
 
2. Referat fra styremøte 18/05-06:  
 
Referatet ble godkjent. 
 
3. Orientering fra generalsektretæren:  
 
DD redegjorde for at NSSF ønsket møte for å diskutere avtalen med NSF. Orienterte om at det var sendt ut ny 
runde med purringer og at medlemstallet samsvarte med tallet på samme tid i fjor med unntak av frafall av 
gratismedlemmer. 
 
4.Utvalg og komiteer: 
 
4.1.Eliteutvalget:  
 
RA informerte om at Ole Christian Moen hadde fratrådt og at Ellen Hagesæther      
hadde tiltrådt som nytt medlem.  
 
4.1.1 Økonomistyring:  
 
RA gir nærmere orientering på neste styremøte. 
 
4.2 Turneringsutvalget:  
 
ØY orienterte om NVGP 2005. 62 turneringer (35 langsjakk-, 20 hurtigsjakk- og 7 lynsjakkturneringer). Til 
sammen har det vært 2428 startende (fordelt på 1500 unike spillere) i fjorårets NVGP-syklus. Rekorden for 
antall deltakelser innehas av Jathavan Suntharalingam med 26 deltakelser. 
 

 
For årets sesong er det foreløpig godkjent 19 turneringer. 
 
Innbydelse til årets seriesjakk skal sendes ut i neste uke. Startkontigenten økes med NOK 50 per klasse. 
 
Neste års NM for klubblag står foreløpig uten arrangør. ØY legger fram forslag til reglement på 
førstkommende styremøte. 
 
4.3 Jubileumsutvalget:  
 
TB har trådt ut som medlem av utvalget. DD har gått inn i hans sted. DD  
redegjorde for at det er tre søkeralternativer som peker seg ut så langt vedrørende Sjakk Olympiade 20014-
prosjektet: Lillehammer/Oppland, Stokke/Vestfold og Tromsø/Troms. Oslo har foreløpig ikke kommet skikkelig 
på banen. Det har vært nedlagt et meget omfattende arbeid fra jubileumsutvalgets side vedrørende dette 
prosjektet i sommer. 
 
NSF ved jubileumsutvalgets leder Øystein Brekke, TB og DD har hatt møte med kultur- og kirkedepartementet 
ved politisk rådgiver Halvard Ingebrigtsen og to embedsmenn i sakens anledning. 



 
4.4 Medieutvalg:  
 
Styret vedtok etter forslag fra DD å nedsette et medieutvalg. Oddvar Aasen, Moss ble oppnevnt som leder og 
DD som medlem. Utvalget gis fullmakt til å foreslå medlemmer for sentralstyret. Utvalgets mandat: ”Medie- og 
pr-utvalgets oppgave er å jobbe for å styrke en positiv pr- og mediemessig omtale av sjakk. Utvalgets mål er å 
utarbeide en strategi for at dette kan skje på lang så vel som på kort sikt. Samtidig er det en overordnet 
målsetning at dette i størst mulig grad iverksettes i praktiske tiltak”. 
 
Utvalgets funksjonstid er i første omgang fram til konstitueringen av nytt sentralstyre etter neste års kongress. 
 
4.5 Arkivutvalget:   
 
ØY informerte om at Øystein Brekke har trukket seg som leder av utvalget (fortsetter som medlem av 
utvalget). Utvalget ble bedt om å foreslå ny leder. 
 

5. Kongressen i Moss 2006:  
 
TB informerte om kongressen. 
 
6. Økonomi:  
 
Budsjettet ble vedtatt som foreslått på kongressen. 
 
7  Hedersbevisninger:  
 
TB understreket at dette var en kontinuerlig prosess og ba styremedlemmene om å ha kandidater i tankene. 
 
8. Turneringer:  
 
8.1 NNM: 
 
Tromsø ble tildelt NNM 2007. 
 
8.2  Telioserien:  
 
Denne ble trukket. Oppsettet offentliggjøres ikke før den endelige deltakelsen av de enkelte lagene er 
bekreftet. Deltakeravgiften ble fastsatt til NOK 6.000. Reisestøtte utbetales etter sesongens slutt. 
 
8.3 NVGP: 
 
1) Det gjøres ingen endringer i reglementet. 
 
2) Premiering i sesongen 2006 – 07 ble vedtatt øke. Premieringen for sesongen ble vedtatt til:  NOK 12.000 – 
5.000 – 2.000 i  Mester. I de øvrige klasser NOK 7.000 – 3.000 og 1.500. Superbonsus blir NOK 10.000. Totalt 
premiebeløp i NVGP er NOK 86.500. 
 
8.3 Stikkamper:  
 
Porsgrunn  er tildelt stikkampen om NM for klubblag. Denne spilles 9. og 10. september i Langesund 
 
Juniorstikkampen blir antagelig 3.-5. november med OSS som arrangør. 
 
Stikkampen mellom Simen og Magnus blir antagelig avviklet 19.-20. september med eventuell forlengelse 21. 
og 22. Helge sjekker muligheten for å spille i Bærum kulturhus med videre. 
 
8.4 Arrangør søkes: 
 
Arrangøralternativer for Det Åpne NM ble luftet på fritt grunnlag. 
 
Det ble anbefalt at Det Åpne NM for klubblag burde gå over 6-7 runder. Eventuell arrangør står fritt til å avgjøre 
om dette skal gå over en langhelg eller et litt lengre tidsrom. 
 
8.5 Dobbeltrunder under landsturneringen:  
 



Styret konkluderte med at nåværende ordning om dobbeltrunde eller ikke avgjøres av arrangøren 
opprettholdes. 
 
9. Notat fra Geir Werner vedrørende annonsesalg: 
 
Vedtak: Geir Werner gis tilltaelse til å starte annonsesalg på vegne av NSF på provisjonsbasis. GW har ikke 
anledning til å gå til våre to nåværende arrangører. NSF ønsker videre oversikt over hvilke potensielle 
annonsører han henvender seg til. Annonseprisene skal fjernes fra NSB. Støtteannonser dvs. priser på 
annonser for  turneringer med mer må presiseres som støtteannonser dersom prisen offentliggjøres i bladet. 
 
10. Bingo: 
 
NSF har ingen prinsipielle betenkeligheter med å tjene penger på bingo. DD undersøker mulighetene for å 
søke. Styret gir sin tilslutning til at søknad sendes. 
 
11. Neste møte:  
 
Neste møte ble berammet til søndag 8. oktober. Styret stilte seg positiv til forslag fra USF om et felles møte 
dersom dette er ønskelig. 
 
12. Eventuelt:  
 
Vinneren av NM for klubblag 2006 (alternativt nummer 2, 3 osv. nedover i rekkefølge, dersom nummer 1trekker 
seg) og vinneren (alternativt nummer 2 osv.) av Telioserien 2007 er kvalifisert til å representere Norge i 
European Club Championship. 
 
Sentralstyret hadde en prinsipiell diskusjon om styrets arbeid med hensyn på uttalelser i det offentlige rom.  
 
JSB forlot deretter møtet. 
 
13. Disiplinærsak mot Steinar Hardersen:  
 
Steinar Hardersen har reist klage mot Jan Sigmund Berglund med ønske om disiplinærforføyning. 
 
Vedtak: Klage på Jan Sigmund Berglund tas ikke til følge. Styret kan ikke se at Berglund har overtrådt NSFs 
disiplinærreglement, eller at det av andre grunner er beretttiget med sanksjoner. Klager gjøres oppmerksom på 
at avgjørelsen kan ankes til NSFs reglementsutvalg. 
 
Referent: DD 
   
 
 

 
 


