
REFERAT FRA STYREMØTE 1 08 09 
 
Sted: Sjakkontoret Sandakerveien 22D.  
 
Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Harald Furnes, Øistein Yggeseth, Carl Peter 
Kirkebø, Inge S.Skrondal og Dag Danielsen (generalsekretær). Håvard Løvik var tilstede 
telefonisk under deler av møtet. 
 
Forfall: Hans Krogh Harestad 
 
 

0. Dagsorden: 
 
1. Konstituering av styret og valg av referent: 

 
Det nye styret konstituerte seg. DD ble valgt til referent. 
 

2. Manualer for styremedlemmer: 
 

Et foreløpig utkast til manual for styremedlemmer utarbeidet av Vibeke Ekeland 
Grønn ble fremlagt. Styremedlemmene ble bedt om å komme med innspill til denne. 
ØY ser spesielt på den med sikte på eventuelle forbedringer. 
 

 
  

3. Seriesjakken : 
 
Opplegget for seriesjakken ble diskutert og trekning av eliteserien ble foretatt. IL 
kontakter ”Livesjakk” vedrørende elektronisk overføring. Trekningen av eliteserien er 
foreløpig unntatt offentlighet. 
 
Vedtak: Startkontigenten for 3. og 4. divisjon ble fastsatt til 400 kroner per lag. 
Antallet lag i 1. divisjon ble fastsatt til 10 lag. 
 
Opplegget og betingelsene for eliteserien ble i hovedtrekk samsvarende med fjorårets. 
Spesielt bemerkes følgende: 
 
Startkontigenten for deltagelse i eliteserien ble fastsatt til 70000 kroner per lag. 
Reisestøtten for deltagende lag i eliteserien ble som følger per spiller per helg for 
opptil 8 spillere per lag: kr 250,- (Porsgrunn), kr 1500 (Bergen og Trondheim), kr 
1700 (Team Bjørnsen). 
 
For tilreisende lag (med tilholdssted mer enn 100 km fra spillestedet vil NSF 
dekke overnatting på 4-sengsrom med bad/WC for inntil 8 personer på 
Haraldsheim fredag-søndag hver spillehelg. 

 
4. Regnskap:  
 

DD refererte til at kontoret arbeider aktivt for å skaffe nytt regnskapsbyrå og viste til at 
signalene gitt av USF så vel som NSF er at man ønsker at størst mulig del av 



regnskapsføringen bør utføres av sjakkontoret. Sjakkontoret har vær i kontakt med 
flere byråer . HF foreslo at Matti Undli kontaktes. 
 

5. Glitnir Blitz: 
 
DD viste til at kontoret er avhengig av omfattende engasjement fra styret vedrørende 
Glitnir Blitz. Alternativt må det leies inn ekstern assistanse. 

 
Vedtak: JA-J, ØJ og DD har sammen ansvaret for å skaffe utenlandske spillere. 
CPK, HF og IS har ansvaret for kontakt med og avviklingen av de regionale 
kvalifiseringsturneringene. 

 
6. Stikkampen om NM 2008: 

 
Vedtak: Stikkampen om NM 2008 tildeles Moss SK forutsatt at klubben også 
dekker hotell for ledsager til Jon Ludvig Hammer. 

 
 
7. Landsturneringen 2010: 

 
DD redegjorde for at Caissa, Sandefjord har sagt seg  interessert i å søke om 
landsturneringen 2010. Saken vil bli behandlet på medlemsmøte i klubben 
førstkommende mandag.  
 
Fredrikstad har også muntlig gitt uttrykk for at klubben er interessert i arrangere 
turneringen. 
 

8. Tentativ møteplan: 
 

Styremøtene vil i prinsippet bli avviklet onsdag etter torsdag. Avklaring vil finne sted 
om cirka to uker. 
 

9. NVGP: 
 

JSB har gitt styret beskjed om at han av kapasitetsmessige årsaker ønsker å fratre 
ansvaret med å legge ut NVGP på internett. 
 
Vedtak: CPK overtar ansvaret for å legge ut NVGP på nettet. 
 

10. USF/NSF: 
 

HL og JA-J ga begge uttrykk for at samarbeidet mellom de to organisasjonene 
fungerer meget godt. 
 

11. Sak unntatt offentlighet: 
 
12. Sponsorutvalg: 

 
Vedtak: Styret vedtok å sette ned et sponsorutvalg bestående av HKH, IL og ØJ. 

 



13. Komiteer og utvalg: 
 

1. Turneringsutvalget:  
 
ØY redegjorde for at FIDE har innført ny praksis med å rate spillere ned til og med 
1400 i ELO. 
 
Vedtak: Klasse 2 i landsturneringen 2009 skal ratingberegnes 
 
Vedtak: Styret vedtok følgende sammensetning av turneringsutvalget: Øistein 
Yggeseth, Bjørn Berg Johansen, Tore Løvaas, Bjørn Benjaminsen Johs R. 
Kjeken og Magnus Aanstad 
 
2. Arkivutvalget:  Utvalget er godt i gang med å rydde ut og sortere materialet i  

Frennings vei 3. To dugnader er allerede avviklet. 
3. Eliteutvalget: Utvalget har avviklet sitt første møte. Rune Djurhuus har takket ja til 

å være landslagskaptein for damelandslaget. 
4. Medieutvalget: Oddvar Aasen har meddelt at han trekker seg som leder av 

medieutvalget. CPK tar kontakt med mulige kandidater til utvalget. 
 

14. Landsturneringen 2009: 
 

ØY og DD har vært i jevnlig kontak med arrangøren og arrangementet synes å være 
meget godt i rute. Det planlegges et besøk i Bergen i løpet av høsten. 
 
NB se vedtak under turneringsutvalget om at klasse 2 under landsturneringen skal 
ratingberegnes. 
 
 
 

15. Personalsituasjonen: 
 
Styret ønsker en gjennomgang av sjakkontorets totale aktiviteter og vil foreta en 
prioritering av de foreliggende arbeidsoppgavene. 
 
 

 
16. Eventuelt: 
 
IL reiser til Stavanger for å delta på stand for USF i anledning oljemessen i Stavanger i 
førstkommende uke. 
 
JA-J tilbød seg å trykke visittkort til styremedlemmene.  
 
 

 
 


