
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 7 06/07 
REFERAT 

 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Tirsdag 22. mai 2007 kl 17. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Frode Wiggen (visepresident, på telefon, til ca kl 
18), Helge Nordahl (kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (EU-
leder), Håvard Løvik (USF-leder, på telefon) og Stig Gabrielsen (1. varamedlem). 
 
Forfall: Øystein Hole (styremedlem). 
 
Til stede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær). 
 
96. Dagsorden 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent med enkelte endringer. 
 
97. Referent 
Vedtak: Torstein Bae ble valgt til referent. 
 
98. Referat fra møte 2. mai 
Vedtak: Referat fra styremøte 2. mai ble godkjent. 
 
99. Ungdommens Sjakkforbund 
USFs leder Håvard Løvik orienterte. Det var avholdt årsmøte med valg 5. mai. Nye i styret er 
Magne Sagafos (turneringssjef), Ellisiv Reppen (styremedlem), Øyvind Malin (styremedlem) 
og Magnus Danielsen (varamedlem). Løvik ble gjenvalgt som leder. USF gikk med et 
betydelig overskudd i 2006 (ca kr 300.000). USFs årsberetning kan finnes på sjakk.no. Man 
tar sikte på å arrangere et nytt mesterskap fra og med, NM for kadettlag.  
 
100. Tilleggsavgift ved Elo-rapportering 
Det var foreslått en tilleggsavgift på kr 10 ved elo-rapportering på papir (dvs ikke 
elektronisk). Bakgrunnen var at beregning av slike rapporter krever mye mer arbeid fra elo-
komiteen. Det må gjøres et unntak for turneringer som ikke kan rapporteres inn elektronisk. 
Vedtak: For turneringer som kan rapporteres inn elektronisk, men som likevel ikke blir 
innrapportert slik, kommer en tilleggsavgift på kr 10 pr spiller. Vedtaket gis kraft fra 1. januar 
2008. 
 
101. Valgkomite 
Styret drøftet hvem man burde foreslå til ny valgkomite. Vedtak: Styret foreslår som 
valgkomite Lars Breivik (leder), Bjarte Leer-Salvesen og Torstein Bae. 
 
102. Årsberetning 



Beretningen vil bli sendt ut til styret på e-post for godkjenning. Dette vil skje senest i 
begynnelsen av juni. Se for øvrig punkt 94.1. 
 
102. Forslag fra kontoret 
 
Paragraf 13 i NSFs lover var gått ut på dato, siden NSF nå fakturerer alt (tidligere skulle 
klubbene betale inn på eget initiativ). Sjette avsnitt lyder nå: ” Hvert år, senest 1. mars, skal 
klubbene innsende medlemsfortegnelse og kontingent for sine medlemmer. Ved for sen 
innbetaling av kontingenten ilegger sentralstyret en tilleggsavgift -inntil kr. 15- pr. medlem. 
Nye medlemmer som tilkommer utover kalenderåret, skal umiddelbart meldes inn.” Nå bruker 
vi heller purregebyr, hvilket det ikke trenger å stå noe om i lovene. Vedtak: Styret foreslår for 
kongressen at andre setning i sjette avsnitt i § 13 (”Ved for sen innbetaling av kontingenten 
ilegger sentralstyret en tilleggsavgift -inntil kr. 15- pr. medlem.”) strykes.  
 
103. Budsjett for 2008 
Frode Wiggen forlot møtet for det ble votert over styrets forslag til budsjett for 2008. Helge 
Nordahl og Roaul Abrahamsson redegjorde for det fremlagte forslag til budsjett. Vedtak: 
Styret vedtok (med fire mot to stemmer) å foreslå kontingentøkning med kr 20 for voksen, kr 
10 for junior og kr 5 for lilleputt. I forhold til det fremlagte sakspapir ble det vedtatt (med fire 
mot to stemmer) å redusere utgiften til EU fra kr 90.000 til kr 50.000. Driftsresultatet ble på 
denne bakgrunn øket fra 50.000 til 90.000 i forslaget til budsjett for 2008, noe som ble ansett 
ønskelig grunnet NSFs lave egenkapital (og likviditetsproblemer). Reduksjonen i EUs 
budsjett (på totalt 40.000) ble gjort gjennom at posten ”Landskamper” (kr 20.000) ble strøket, 
mens posten ”OL” ble redusert fra kr 80.000 til kr 60.000. 
 
104. Kongressen på Hamar 
Vedtak: Dag Danielsen forespør Johs R Kjeken om å være ordstyrer, og Odd Ristesund om å 
være referent. Han finner også en medreferent i forkant av kongressen. Danielsen har ansvaret 
for den praktiske gjennomføringen (og planleggingen) av kongressen, inkludert å få på plass 
fullmaktskomité.  
 
105. Deltagelse i NM 
Det var kommet en forespørsel om to barn på 8 og 10 år, som var bosatt i USA og 
medlemmer i USCF, kunne delta i Landsturneringen på Hamar. Vedtak: Barna må melde seg 
inn i USF eller NSF for å kunne delta. Yggeseth formidler vedtaket. 
 
106. NM 2009 
De mest aktuelle kandidater til å søke om arrangementet var Hordaland SK og Fredrikstad SS. 
Disse to følges opp for å få en avklaring. Dersom det ikke kommer noen søknad til 
kongressen, er det svært viktig at man arbeider aktivt med å få en arrangør under eller etter 
Landsturneringen.  
 
107. Avsluttende styrearbeid 
De avsluttende saker, blant annet nytt reglement for lagkapteiner behandles pr e-post. Man tar 
sikte på en avslutning for styret fredag 29. juni kl 18. Opplegg for avslutningen bestemmes 
senere. 
 


