
STYREMØTE 3 07/08 
REFERAT 

 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 22.november 2007 kl 16.30 
 
Tilstede fra styret: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum (visepresident), Øistein 
Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU), Øystein Hole (styremedlem), 
Øivind Johansen (kasserer), Truls Jørgensen (nestleder USF), Carl Peter Kirkebø 
(varamedlem) 
Tilstede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær) 
Forfall:  Øystein Hole (styremedlem), Morten Sand (varamedlem) 
 
27. Dagsorden
 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
28. Referent
 
Vedtak: Dag Danielsen ble valgt til referent. 
 
29. Referat fra styremøte 3 – 07/08
 
Vedtak: Referat fra styremøte 02/08 ble godkjent 
 
30. Budsjett og regnskap
 
Den regnskapsmessige og budsjettmessige situasjonen ble gjennomgått. Den økonomiske 
situasjonen i NSF er i i rute i forhold til vedtatt budsjett. JA-J ga uttrykk for at han ønsker at 
budsjettet periodiseres. DD redegjorde for at serveren må skiftes i nærmeste framtid.  
 
31. Evaluering/videre samarbeid med Glitnir
 
Det ble uttrykt honnør til gjennomføringen av Glitnir Blitz, særlig til Roaul Abrahamsson, 
Øystein Hole og Vibeke Ekeland Grønn som har hatt hovedansvaret for arrangementet. 
Mediedekningen har vært helt fantastisk og er et meget godt eksempel på et vellykket 
sponsorsamarbeid hvor sponsoren kan sies å ha fått meget god valuta for pengene. 
Vedtak: Hver av arrangørklubbene tildeles NOK 2.000 forutsatt at overskuddet tillater 
det(dvs at overskuddete utgjør mer enn NOK 12.000). 
 
32. Reisestøtte til Ishavsserien 
 
Reglene for reisestøtte til deltakende lag i Ishavsserien ble gjennomgått og diskutert. Saken 
ble utsatt. Søknad fra Tromsø om refusjon av utgifter i anledning første spillehelg ble 
diskutert. 
Vedtak: Tromsø innvilges NOK 1.700 x 5 deltakende spillere i reisestøtte samt dekning 
av overnattingsutgifter i tråd tidligere fastsatt norm for 4 mannsrom på Haraldsheim i 
tråd med utsendt innbydelse fra 29.august vedrørende deltakelse i eliteserien. 
 



De generelle reglene for reisestøtte tas opp til vurdering på neste sentralstyremøte da 
reglene har vært forandret etter at innbydelsen for eliteserien ble sendt ut og det har 
kommet protester mot endringen av reglene. 
 
33. Reglement for lagkapteiner
Saken ble utsatt 
 
34. Livedekning
 
Spørsmålet rundt livedekning av Ishavsserien, Glitnir Blitz og øvrige turneringer ble diskutert. 
Det ble understreket at dette ikke fungerer tilfredsstillende i dag. JA-J hadde kontaktet DGT 
under sitt opphold i Tyrkia med sikte på å sjekke priser samt mulige løsninger. TJ informerte 
om USF sitt forprosjekt om å innføre en interaktiv nettside for medlemmene. Nicolay Amble 
og Synne Texum jobber med prosjektet og saken skal behandles på førstkommende 
forbundsstyre i USF 24/11. IL redegjorde for samtaler og undersøkelser hun har hatt med 
nåværende leverandører av tjenesten.  
 
Det er utbredt enighet i sentralstyret om at saken må prioriteres da sjakkens fremtidige 
utbredelse og attraktivitet som sponsorobjekt i meget stor grad påvirkes av de muligheter som 
ligger i bruk av internett. Saken vil derfor bli prioritert av NSF. 
 
35. Evaluering av Ishavsserien/planlegging av neste spillehelg 11-13 januar 
 
Det ble redegjort for hvorfor man valgte å flytte spillested. Neste spillehelg finner sted på 
Haraldsheim. Sjakkontoret sjekker muligheten for å benytte begge lokalene på Haraldsheim, 
IL redegjorde for at livedekningen av arrangementet er avtalt. 
 
36. NVGP
 
CPK jobber med saken og kommer tilbake til den. 
 
37. NM i Tønsberg 2008
 
NM komiteen har sendt inn søknad om å øke startkontigenten for NM til henholdsvis NOK 
800, 500 og 400. 
 
Vedtak: Sentralstyret uttrykker stor skepsis til å øke startkontigenten i NM. Saken vil 
bli endelig behandlet på neste sentralstyremøte. JA-J tar kontakt med lederen av 
arrangementskomiteen Gunnar Bue. 
 
38. Generalsekretæren informerer
 
Det ble gitt en kort redegjørelse om uvtiklingen av arbeidet med SjakkOL i Tromsø. 
Prosjektets søknad om midler fra RDA og Innovasjon Norge er per dags dato ikke avgjort. 
 
39. Komiteer og utvalg
 

1. Turneringsutvalget 
Øistein orienterte: 610 unike spillere har deltatt i NVGP så langt. Det har vært avholdt 29 
turneringer med 1052 deltakere. 



Det har vært veldig bra rapportering fra seriesjakken. 
 
2.Eliteutvalget 
Roaul orienterte. 4-landskampen er i rute.NSF godkjente Jonathan Tisdall som 
landslagskaptein 
 
3.Reglementsutvalget 
4. Arkivutvalget 
5. Medieutvalget 
Det skal avvikles et møte med Oddvar Aasen, JA-J, ØH og DD. 
6. Seniorutvalget 
7. Jubileumsutvalget 
8. Rekrutteringsutvalget 
9.ELO-komiteen 
ØI anbefalte at norske spillere som deltar i utenlandske oppgir sitt ID-nummer som ligger 
på FIDE sine hjemmesider ved deltakelse i turneringer i utlandet, slik at navneforveksling 
og problemer med dobbeltregistreringer unngås. 

 
40. 78. FIDE-kongress 2007 
 

JA-J redegjorde fra årets kongress. Var spesielt imponert over det tyrkiske forbundets 
suksess historie som innebærer en medlemsøkning fra 1.000 til 85.000 medlemmer siden 
år 2000. 

 
41. Helgeland og Salten sjakkrets
 
Vedtak: Gjenoppretttingen av kretsen ble godkjent. Sentralstyret gratulerer den 
nyetablerte kretsen. 
 
42. Eventuelt 
 
CPK ga uttrykk for at det er ønskelig at arrangøren av hurtigsjakkturneringer på forhånd 
opplyser hvorvidt turneringen skal rates eller ikke. 
 
Sentralstyrets julearrangement avholdes kl 17 12.desember. IL sjekker sted. 
 
Neste sentralstyremøte avholdes (i kortfattet versjon) i forbindelse med julearrangementet. 

 
 
 


