
REFERAT FRA STYREMØTE 7 08 09, torsdag 19/3, klokken 18.00 

 

Sted: Sandakerveien 24D 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Øistein Yggeseth,  Harald Furnes, Carl Peter 

Kirkebø, Håvard Løvik (per telefon) og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

Forfall: Øivind Johansen, Hans Krogh Harestad og Inge S.Skrondal 

 

Sak 58. Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 
 

Sak 59. Tromsø 2014 

 

RDA har øket sin finansieringsgrad av prosjektet fra 80% til 100%. 

 

JA-J orienterte videre om at det skal avholdes et større arrangement i Tromsø mandag 23/3 

med deltagelse fra Dresden-arrangørene som gjester.  

 

Visepresident L. Nkube fra Zambia har vært gjest  hos Tromsø 2014 og NSF i Norge. Det tas 

sikte på å arrangere et arrangement hvor 10 unge spillere fra Norge (fortrinnsvis Nord-Norge) 

skal spille mot 10 unge spillere fra Afrika. 

 

Sak 60. Økonomi og regnskap 

 

HF opplyste om at NSF ikke har fått tilbakebetalt NOK 10.000 i  depositum etter leieforholdet 

i Frennings vei 3. DD informerte om at utleier Bredengen AS ikke ville betale tilbake 

depositum fordi det ikke forelå dokumentasjon i form av bilag på at pengene er betalt inn. 

Vedkommende som forestod leieforholdet fra deres side er avgått ved døden.  

 

Sjakkontoret har forsøkt å etterspore dokumentasjon ved å gå gjennom tilgjengelig 

dokumentasjon, samt ved å kontakte de sentrale personene i NSF som kunne tenkes å vite noe 

om leieforholdet fra den tiden depositumet ble opprettet. Dette har ikke gitt resultater.  

 

JA-J foreslo at sjakkontoret forsøker å oppspore hvilken bank man brukte på den tiden og å 

sjekke den veien. 

 

Vedtak: Sjakkontoret forsøker å etterspore daværende bankforbindelse 

 

Sak 61. Landsturneringen i Bergen. Befaring 

 

ØY informerte om at han og DD hadde vært på befaring i Bergen vedrørende sommerens 

landsturnering. Arrangørene har kommet meget godt i gang med arbeidet og det tegner til å 

bli en meget godt gjennomført landsturnering. 

 

Sak 62 Glitnir 

 

DD informerte om at Vibeke Ekeland Grønn og han selv har vært i møte med de nye eierne av 

tidligere Glitnir Bank, Sparebank 1-gruppen/BN-bank. Disse var representert ved 



kommunikasjonsdirektør Bjørn Richard Johansen og kommunikasjonsmedarbeider Ann-Karin 

Jørgensen. Den tidligere inngåtte avtalen står ved lag og det tas sikte på å avholde 

turneringene i perioden sen oktober-tidlig desember. 

 

Sak 63. Norske Vandrerhjem 

 

Liv Mette Harboe og DD har vært i møte med generalsekretær Martin Henriksen markedssjef 

og Pål Anders Sveen i Norske Vandrerhjem vedrørende sponsorsamarbeidet med NSF.  

 

Norske Vandrerhjem ga uttrykk for at de så positivt på samarbeidet med NSF og i 

utgangspunktet er positive til en forlengelse av samarbeidet etter at den inneværende 

sponsoravtalen utløper til sommeren. Norske Vandrerhjem vurderer profilering av sjakk på 

sine medlemsbedrifter. 

 

Sak 64 Komitéer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: ØY redegjorde for at det er avholdt 30 NVGP-turneringer med 1298 

deltakelser. 10 turneringer var sendt for rating til FIDEs aprilliste. 

 

Eliteutvalget: HKH redegjorde per telefon for at det var planlagt kurs med Knut Jøran 

Helmers til helgen med 10 påmeldte. 

 

Sak 65 Eliteserien 

 

Det er kommet henvendelse fra Kristiansund Sjakklubb ved Tore Kristiansen vedrørende 

muligheten for liveblogg og liveoverføring. 

 

Vedtak: Turneringsledelsen avgjør hvilke kamper som skal overføres live. 

 

Av praktiske grunner er det ikke hensiktsmessig å dele opp liveoverføringen, men best å 

overføre to hele lagmatcher av gangen fordi spillerne på et lag bør sitte samlet. 

Kristiansund Sjakklubbs forespørsel om liveblogg forutsatt at den praktiske 

gjennomføringen kan godjkennes av turneringsledelsen. 

 

Muligheten for at de begge kvalifiseringsmatchene kan spilles samtidig ble diskutert. På 

grunn av plassituasjonen ble dette vurdert som uhensiktsmessig. 

 

Vedtak: Tromsø-Kristiansund spilles lørdag og Stavanger-SOSS spilles fredag eller 

søndag.  
 

Premieringen ble diskutert. 

 

Vedtak: De tre beste lagene mottar en klokke hver. Det deles videre ut medaljer til de 

åtte mestspillende deltakerne per lag. Dersom to spillere har spilt like mange partier går 

medaljen til den som har spilt på høyest bord. 
 

Sak 66.Hedersbevisninger 

 

Tildeling av hedersbevisninger avgjøres på et senere sentralstyremøte. 

 



Sak 67. Forslag vedrørende at spillere tillates medlemsskap i både USF og NSF 

 

Jomar Frengen fra Byåsen Sjakklubb har fremmet forslag om at man tillater klubber å ha 

medlemmer i begge forbund, men at barneklubbene bortfaller ved mer enn 1/3 voksne 

medlemmer og at medlemsskap i USF automatisk gir parallelt medlemsskap i NSF og 

mulighet for voksenturneringsspill. 

Vedtak: Forslaget krever lovendring og må derfor fremmes for Kongressen. Byåsem 

informeres om at hvis de de ønsker forslaget behandlet under årets kongress, må forslag 

til lovendring være NSF i hende innen 5. april. 

 

Sak 68. Eventuelt 

 

Vedtak: Neste møte berammes til torsdag 30/4, klokken 16.30 


