
REFERAT FRA STYREMØTE nr. 4 2008-09, tirsdag 2/12, klokken 16.30-19.30 

 

Sted: Sjakkontoret, Sandakerveien 24D. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Hans Krogh Harestad, Øivind 

Johansen, Håvard Løvik (på telefon, sak 35-39) Carl Peter Kirkebø, Inge S. Skrondal og Dag 

Danielsen (generalsekretær). 

Forfall: Harald Furnes 

 

34. Valg av referent. Godkjennelse av dagsorden for styremøte 4 08 09: 

 

Vedtak: ØJ ble valgt til referent. Dagsorden ble godkjent 

 

35. Økonomi: 

Kasserer har foreslått et eget møte med kun økonomi på agendaen. 

Vedtak:  

 Saken utsettes til et eget møte i medio januar. 

 

36. Redaktør Norsk Sjakkblad: 

Nåværende redaktør Bjarke Sahl fratrer ved årsskiftet. Stillingen har vært utlyst i NsB. Det er 

kommet en formell søknad fra et redaksjonsteam med tre likestilte redaktører; Torbjørn R. 

Hansen, Torstein Bae, Silje Bjerke. Alle har tilknytning til Sjakkhuset. De tre er nylig blitt 

ansatt av USF som redaktører for Førsteraden. 

Vedtak:  

 Generalsekretæren starter kontraktsforhandlinger med de tre så snart som mulig. 

 

37. Glitnir Blitz: 

DD tok opp uklarheten som er oppstått vedrørende sponsoravtalen med Glitnir i lys av 

finanskrisen og oppkjøpet av Glitnir. DD har muntlig og pr. e-post bedt om møte med Glitnir. 

Glitnir har vært en profesjonell og seriøs samarbeidspartner og intensjonen er at turneringen 

skal arrangeres senere i 2009. 

Vedtak:  

 DD skriver et brev til Glitnir hvor det opplyses om vanskelighetene med å rekruttere 

toppspillerne pga knapp tid, og at det er ønskelig med utsettelse av arrangementet. Det 

vises til tidligere e-poster og uttrykkes forståelse for de utfordringene Glitnir p.t. står 

overfor. 

 Lokale arrangører får beskjed om utsettelsen.  

 Datoen frigis til andre turneringer. 

 

38. Tromsø 2014: 

JA-J redegjorde for prosjektet OL i Tromsø 2014. Promotering under OL i Dresden er det 

største tiltaket så langt. Det var en godt besøkt stand med ca. 800 besøkende hvorav 300 

relevante i FIDE-sammenheng. Det var en profesjonell stand og bemanning. I tillegg var det 

en festaften/promoteringsaften som var godt besøkt med bl. a. tidligere FIDE-president som 

en av hovedgjestene. Styret i FIDE uttrykte glede for søknaden fra Tromsø.  

Utfordringen fremover er å finansiere driften i 2009 og 2010. RDA-midler vil bli omsøkt. 

 

39. Sak unntatt offentlighet: 

 

 

 



40. Seriesjakken 

De 3 første rundene i Eliteserien gikk bra. Gratis frukt var et meget populært innslag. 

Sponsorene arbeider videre med å avklare navn og profil, men har betalt inn sponsorstøtten. 

Det var bra resultatrapportering, men noen problemer med e-post serveren og noen manglende 

innrapporteringer. Inge har gjort en stor jobb med å legge inn partier som ikke ble 

direktesendt til Turneringsservice.  

 

41. Vandrerhjemturneringene og NVGP 

I NVGP er det så langt avholdt 21 turneringer; 12 langsjakk, 6 hurtigsjakk og 3 lynsjakk. 

Det har vært 834 deltakere. (I 2007 var tilsvarende tall 1111, som da inkluderte ACC og 

Glitnir). 3 registrerte turneringer er dessverre blitt avlyst. Det er behov for 3 

Vandrerhjemturneringer til for å oppfylle kravet om 5 pr. sesong. CPK har jobbet mye med 

saken. 

 

42. Komiteer og utvalg 

 ELO-komiteen har startet oppdateringen av Elo-sidene på nettet. 

 Eliteutvalget møtes igjen i januar. 

 Sponsorkomiteen skal utarbeide en helhetlig ”produktmeny” som kan presenteres for 

potensielle sponsorer. ØJ følger opp dette. 

 Rekrutteringsutvalget er viktig å følge opp. Alle tenker på saken til neste møte. 

 

43. Julebord? 

Styret avstår fra julebord for å spare penger. Det avholdes en julelunsj for de ansatte med 

deltakelse fra styrerepresentant.  

 

44. Eventuelt 

a) JA-J orienterte fra FIDE-kongressen. Mange regelendringer i VM-syklusen kan få negative 

virkninger for Magnus Carlsen. En avventer referat før det evt. tas kontakt med FIDE. Det er 

også mulig at det er gjort endringer i ratingreglementet.  

 

b) ”Yes-games” er en enklere versjon av sjakk med 5x5 ruter og skal være egent til å lettere 

lære sjakk særlig for barn. Styret diskuterte hvordan NSF skal engasjere seg. 

 

c) Søknad av 01.12.08 fra Sjakkhuset om oppstartstøtte ble behandlet. 

Vedtak: Søknaden avslås  

Styret fant av prinsipielle årsaker ikke å kunne gi støtte til en kommersiell aktør bl. a. av 

hensyn til likebehandling av andre aktører. Styret ser imidlertid svært positivt på at 

Sjakkhuset etableres, noe som vil være et godt bidrag til økt rekruttering og nivåheving for 

etablerte sjakkspillere. En håper på et godt samarbeid om flere interessante aktiviteter. 

 

d) Neste møte blir 8. januar 2009 kl. 1630 på Sjakkontoret.  

Eneste saker blir økonomi, rekruttering og eventuelt. 

 


