
STYREMØTE 5 07/08 
REFERAT 

 
 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: tirsdag 29/1-08, klokken 16.30 – 19.00 
 
Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum (visepresident), Øistein Yggeseth 
(turneringsleder), Roaul Abrahamsen (leder EU), Håvard Løvik (leder USF). De to sistnevnte 
var tilstede deler av møtet på telefon. 
 
Forfall:  Øivind Johansen (kasserer), Dag Danielsen (generalsekretær), Øystein Hole 
(styremedlem), Carl Peter Kirkebø (varamedlem), Morten Sand (varamedlem) 
 
53. Dagsorden 
 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
54. Valg av referent 
 
Vedtak: Ida Lahlum ble valgt til referent. 
 
55. Referat fra styremøte 3 og 4 – 07/08 
 
Vedtak : Referatene ble godkjent med små endringer. 
 
56. NM Tønsberg 2008 
Jøran informerer om møte med Gunnar Bue 21 jan. NM komiteen stiller krav om godkjenning 
av startkontingenter på hhv kr. 800,-500 og 400. Enighet i sentralstyret om at kontingentene er 
for høye. Det diskuteres hvorvidt det finnes andre alternativer, og mulighetene for å finne en 
ny arrangør. Med under fem måneder igjen til arrangementet konkluderes det med at dette 
ikke vil være mulig.  
 
Vedtak: Sentralstyret ser ingen annen løsning enn å godta Tønsberg SKs krav om 
økning av startkontingenten for NM 2008. Uavhengig av dette ønsker Sentralstyret 
Tønsberg SK lykke til med arrangementet. 
 
Vedtak: Sentralstyret stiller forslag til Kongressen 2008 at søknader om å arrangere 
Landsturneringen må inneholde en oversikt på hvilke startkontingenter de vil tilby.  
  
 
 
  
57. 4 landskamp (info av Roaul) 
Landskampen har nå fått egen nettside. Spillested er Bridgeforbundets lokaler. Det er planlagt 
live kjøring over 12 brett. Internett på spillestedet er  testet for livekjøring og resultatservice. 
Per i dag ligger det an til et underskudd på kr 6250-, men det jobbes for  å finne en løsning på 
dette. Det gis ros til Roaul og EU for god planlegging, og for å ha tatt initiativ til 
Landskampen. 



 
 
 
58. NNM – lag 
Jøran og Ida informerer om tilbakemeldingene fra de kvalifiserte lagene vedrørende 
spillested. Det er delte synspunkter fra lagene. Helgeland og Salten Sjakkrets bekreftet i dag 
at de ikke stiller lag, og Alta er dermed kvalifisert. Komsa SK ble i begynnelsen av januar 
tildelt arrangementet, og har begynt forberedelsene. Det bør foreligge svært sterke grunner for 
å oppfordre dem til å trekke seg som arrangør. Enighet i sentralstyret om at man ikke er tjent 
med å frata Komsa SK arrangementet. 
 
Vedtak: Sentralstyret opprettholder tildeling av NNM-lag 2008 til Komsa SK. 
 
 
59. NVGP 
Øistein orienterer. Det er registrert 40 NVGP turneringer inneværende sesong, hvorav kun en 
er avviklet på et vandrehjem. Det er behov for at ytterligere fire NVGP turneringer arrangeres 
på vandrehjem. 11 vandrehjem har meldt at de kan etterkomme kravene som stilles til lokaler. 
Styret fordeler hvem som skal kontakte de ulike klubbene å forespørre om de kan arrangere en 
turnering denne sesongen. De er viktig å formidle fordelene til aktuelle klubber. Alle NVGP-
arrangører får gratis reklame for sin turnering, i form av en halv sides annonse i Sjakkbladet. 
Lokale arrangører vil få gratis spillelokale og fritak fra GP avgiften. 
 
Vedtak: Sentralstyret kontakter aktuelle klubber med forespørsel om å avholde NVGP 
turnering. 
 
60 Åpne NM 2008 
Det foreligger ingen søknad om å arrangere det åpne NM. Styret diskuterer muligheten for å   
arrangere på Haraldsheimen Vandrehjem. 
 
Vedtak: Sentralstyret retter forespørsel til Oslo Sjakkrets om noen av klubbene ønsker 
å påta seg ansvaret for arrangementet. 
 
61 Annonsepriser i NSb 
Det har kommet forespørsel fra faste sjakkannonsører om reduksjon i annonsepriser. Per i dag 
koster en alminnelig helside kr 2800,-. Faste sjakkannonsører får i dag 20 % avslag på 
enkeltannonser, og 35 % avslag ved bestilling av minst 4 annonser i løpet av et år. Videre er 
det 50% rabatt på turneringsannonser, og spesialpriser på turneringer som inngår i NVGP. 
Saken diskuteres blant annet opp mot priser i utenlandske sjakktidsskrifter.  
 
Vedtak: I tillegg til gjeldende rabatter, gis 45% avslag til faste sjakkannonsører ved 
bestilling av minst 6 etterfølgende annonser. 
 
62. Komiteer og utvalg: 
 

1. Turneringsutvalget 
2. Eliteutvalget 
3. Reglementsutvalget. 
4. Arkivutvalget 
5. Medieutvalget 



6. Seniorutvalget 
7. Jubileumsutvalget 
8. Rekrutteringsutvalget 
9. Elo – komiteen 
Nye offisielle ratinglister er nå tilgjengelige på internett. 

 
63. Eventuelt 

 
• Arrangøren av Gjøvik Sjakkfestival ønsker opsjon på NM i hurtigsjakk. 
Jøran orienterte. Søknaden om opsjon ble avslått på forrige styremøte, da søknadsfristen ikke 
har gått ut. Jøran har etter dette snakket med arrangøren, som forteller at det er av avgjørende 
betydning for sjakkfestivalen at de tildeles dette mesterskapet. Saken diskuteres. Sentralstyret 
ser på sjakkfestivalen på Gjøvik som en positiv feiring av Gjøvik SKs 100 års jubileum, og 
ser nytteverdien av å ha det åpne NM i hurtigsjakk i forbindelse med festivalen.  
 
 
• Sak unntatt offentlighet 
 
 
 
 

 
 

 
 


