
 
NORGES SJAKKFORBUND 

 
STYREMØTE 2 07/08 

REFERAT 
 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 18. oktober 2007 kl 16.30. 
 
Tilstede fra styret: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum (visepresident), Øistein Yggeseth 
(turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU), Øystein Hole (styremedlem), Morten Sand 
(varamedlem) 
Tilstede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær) 
Fraværende: Øivind Johansen (kasserer), Carl Peter Kirkebø (varamedlem), Håvard Løvik (leder USF) 
 
10. Dagsorden
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
11. Referent 
Vedtak: Øystein Hole ble valgt til referent. 
 
 
12. Referat fra styremøte 1 07/08
Vedtak: Referat fra møte 1 07/08 ble godkjent.  
 
12b. Regnskap 
Vedtak: Regnskapet pr.30/9-07 tas til orientering. 
 
13. Eliteserien 
Jøran orienterte. Det har kommet inn spørsmål til arrangementet fra Tromsø. Skal 8 eller 6 spillere være 
utslagsgivende for støtten? Skal det gis støtte for faktiske reiseutgifter uavhengig av hvor spillerne 
kommer fra? 
Vedtak: Støtte gis for opp til 8 fremmøtte spillere. De reelle reisekostnader for hver spiller dekkes, 
begrenset oppad til kostnader fra klubbens hjemsted. 
 
Rica Ishavshotell er ny sponsor for eliteserien. Nytt navn på eliteserien blir dermed Rica Ishavsserien. 
Roaul påpekte at informasjonen til styret hadde vært mangelfull i denne saken. 
Dag spurte om hvem som skulle ta seg av det praktiske ifm arrangementet av spillehelgene. Jøran vil ta 
seg av servering. Øistein er turneringsleder, og vil finne ytterligere to. Roaul er ansvarlig for 
sjakkmateriellet. Øivind Bentsen er ansvarlig for live-brettene, og Roaul avtaler med ham. Øystein legger 
inn partier i etterkant. Ida, Jøran og Øystein hjelper til med oppsett og rydding. 
 
14. Redaktør for Norsk Sjakkblad 2008 
Ida orienterte. Bjarke Sahl har takket ja til NSFs tilbud for 2008.  
Vedtak: Bjarke gis kontrakt for NSb for 2008. 
 
15. NVGP: plassering av NVGP-turneringene. Opprettelse av styreansvarlig 
Jøran orienterte. I henhold til avtalen med vandrerhjemmene skal minst fem turneringer arrangeres på 
vandrerhjem. Det er planlagt ett slikt arrangement før jul. Øistein foreslo at GP-avgiften kan settes ned for 



slike arrangementer for å gjøre det mer fristende for klubbene. Jøran foreslo at Carl Peter kunne være 
ansvarlig for å arbeide med dette. 
Vedtak: Jøran sender forespørsel til Carl Peter og spør om han kan påta seg denne oppgaven. 
 
16. Oppfølging av medieutvalget 
Jøran orienterte. Medieutvalget har kommet med noen forslag til mediatiltak for NSF. Første forslag er å 
ha en medieansvarlig i styret.  
Vedtak: Øystein er styrets medieansvarlig, og blir da også medlem i medieutvalget. 
Andre forslag fra medieutvalget er å opprette en årlig mediepris på minimum 10.000 kroner. 
Vedtak: NSF tar sikte på å dele ut en årlig mediepris. Medieutvalget foreslår kandidater, og sentralstyret 
velger hvem som skal få prisen dersom en god nok kandidat finnes.. 
Fjerde forslag fra medieutvalget er å oppgradere websiden nyhetsmessig. 
Det er ikke ressurser i NSF til å drive nyhetsdekning på Internett. Jøran og Sjakkontoret har derfor tatt 
kontakt med Eirik Gullaksen for å undersøke om det kan opprettes et samarbeid med Bergens Sjakklubbs 
hjemmeside, eventuelt om Gullaksen kunne rendyrke en nasjonal/internasjonal nyhetsside. Roaul mente 
at dette hadde vært diskutert av et tidligere styre, og at man da hadde blitt enige om å ikke gå inn for en 
slik løsning, uten at noen husket begrunnelsen for det. 
Vedtak: Det er ikke uproblematisk å delegere denne oppgaven til en klubb, så det må diskuteres 
nærmere. 
 
17. Sjakk OL 2014 
Morten orienterte. FIDEs generalsekretær Ignatius Leong var på besøk i Tromsø. Dette er et ledd i en 
langsiktig prosess for å markedsføre Tromsøs kandidatur. Hovedproblemet i øyeblikket er å skaffe nok 
penger. 
Dag påpekte at Statsbudsjettet ikke inneholder noen penger til sjakk OL.  
 
18. Glitnir Blitz 
Roaul orienterte. Detaljert tidsplan for arrangementet sendes ut til styret. Applaus ble gitt til 
arrangementskomiteen. 
 
19. Sjakkontoret: Forlengelse av engasjement Vibeke Ekeland Grønn 
Vibeke har vært ansatt i engasjement for ett år, og den avtalen fornyes for neste år. 
 
20. Generalsekretæren informerer 
Ida, Øistein og Dag skal reise til Tønsberg for å snakke med arrangørene av neste Landsturnering. 
Det er ikke noe nytt om lokaliseringen av sjakkontoret. 
 
21. Komiteer og utvalg 
 

1. Turneringsutvalget 
Øistein orienterte. Serieoppsettet er ikke helt ferdig ennå. Det er en vanskelig kabal i de lavere 
divisjonene på Østlandet.  
376 unike spillere har deltatt i NVGP så langt. Totalt forrige sesong var tallet over 900. 
 
2. Eliteutvalget 
Roaul orienterte. Det har vært en treningssamling for damene og en for herrene. Det blir en 4-
landskamp i februar. Det blir behov for en komité for å arrangere landskampen. Jøran blir med i 
komiteen.  
 
3. Reglementsutvalg 
Dag orienterte. Det er avholdt et meget vellykket dommerkurs. Alle deltakerne bestod kurset.  
 
4. Arkivutvalget 



Øistein orienterte. Utvalget hadde møte i august. Mye av arkivmaterialet var plassert på gulvet, noe 
man ikke bør gjøre. 
 
5. Medieutvalget 
Her var det ikke noe nytt å melde utover det som står ovenfor. 
  
6. Seniorutvalget 
Her var det ikke noe nytt å melde.  
 
7. Jubileumsutvalget 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
8. Rekrutteringsutvalget 
Jøran orienterte. Lederen for rekrutteringsutvalget, Ole Christian Moen har skrevet et notat med noen 
innledende tanker om temaet.  
Dag mente at Førsteraden faller mellom flere stoler. NSFU og sjakkontoret har derfor begynt å se på 
muligheten for å lage en sjakkportal som kan benyttes mot ungdomsmedlemmene. Morten fortalte at 
det franske sjakkforbundet har laget noe som kanskje kan benyttes. 
 
9. ELO-komiteen 
Øistein orienterte. ELO-komiteen har fått tilgang til de norske spillerne i FIDEs ELO-database. 
Øistein har gjort en del rettelser i spillerdataene. Norske spillere som deltar i utlandet bør være 
påpasselig med at navnet skrives riktig hos arrangøren. Dette bør kanskje publiseres i sjakkbladet. 

 
22. FIDE-delegat
Jøran orienterte. Torstein Bae er FIDE-delegat i dag. Han er også sone-president. Morten mente vi må se 
dette i sammenheng med vår ambisjon om å få sjakk OL i 2014. Det er viktig at presidenten i NSF, som 
skal selge inn OL, deltar og har stemmerett i FIDE. Torstein vil fortsatt kunne delta i kraft av stillingen 
som sone-president. Jøran tilbød seg å forlate rommet under diskusjonen, og gjorde det under deler av 
den. Roaul uttrykte bekymring for økonomien, og påpekte at det ikke er midler i NSF til å dekke 
deltakelsen. 
Vedtak: Jøran ble ny FIDE-delegat med 3 mot 2 stemmer med 1 blank stemme.  
 
23. ECU-delegat
Per Ofstad har sagt seg villig til å være delegat. NSF har fått forespørsel om han kan stemme for Sverige 
også. 
Vedtak: Per Ofstad blir norsk ECU-delegat. 
 
24. Juleavslutning
Dette blir 12.desember. 
 
25. Æresmedlemskap
Jøran orienterte.  
 
26. Eventuelt  
Neste styremøte blir torsdag 22.november klokka 1630.  
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