
  REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 5,  torsdag 28/1, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Janssson (president), Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Hans Krogh-

Harestad, Carl Peter Kirkebø og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

Forfall: Øivind Johansen, Harald Furnes og Inge Sandstad Skrondal 

 

Sak 42 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 43 Referatføring 

 

Fremlagt utkast fra Liv Mette Harbo vedrørende ble diskutert 

 

Vedtak: Notatet ble vedtatt med med to endringer (se vedlegg) 

 

Sak 44 Saker avgjort på e-post siden sentralstyremøte 4  23/11. 

 

Gunnar Bue ble oppnevnt som medlem av seniorutvalget 

Nordnorsk mesterskap tildelt Tromsø 

 

Sak 45 Møteplan første halvår 2010 

 

Følgende møteplan ble vedtatt: 

Onsdag 24/2  

Onsdag  24/3 

Torsdag 21/4 (foreløpig økonomioversikt første kvartal og endelig årsregnskap 2009) 

Onsdag 12/5 (behandling av egne og innkomne forslag til kongressen samt årsberetning) 

Onsdag 9/6 

 

Sak 46 Økonomi 

 

Foreløpig status forventes å foreligge 18/2 

 

Sak 47 Tromsø 2014 

 

Sentralstyret var meget fornøyd med at en viktig milepæl i forbundets arbeid var nådd fordi 

Regjeringen har gitt tilslutning til at prosjektet Sjakk OL i Tromsø 2014 får et statstilskudd på 

NOK 70. millioner. 

 

Det arbeides nå intensivt i Tromsø kommune med klargjøring av spillehall til arrangementet 

 

Sak 48 Dommersituasjonen. Utdanning av forbunds- og kretsdommere 

 

DD redegjorde for at Tromsø 2014 prosjektet aksentuerer behovet for nye dommere i Norge. 

Sjakk Tromsø 2014 bør forespørres om samarbeide i sakens anledning. 

 

Vedtak: NSF og USF  oppnevner ansvarlige for dette i hvert forbund. Aktuelle 

kandidater forespørres. JA-J tar opp spørsmålet med Tromsø 2014. 



 

 

 

Sak 49 Prosjekt sjakk i skole 

 

Vedtak: JA-J og IL oppnevnes som prosjektansvarlige fra NSF i prosjektgruppen. Disse 

oppnevnes også som forbundets representanter i fellesprosjektutvalg NSF og USF. 

 

Sak 50 Samarbeid Norske Vandrerhjem.  

 

Opppfølging av samarbeidsprosjekter i Sarpsborg, Bergen og Geilo. JA-J foreslo at det bør 

vurderes å avholde dette som lynsjakkturneringer hvor de to første er kvalifiseringsrunder og 

Geilo er finalested.  

 

Vedtak: ØJ har ansvaret for prosjektet i Sarpsborg og CPK for prosjektet i Bergen. 

Spørsmålet om arrangement i Geilo avklares senere. 

 

Sak 51 Medlemssituasjonen 

 

Medlemssituasjonen er stabil. Det har vært en liten økning i antallet medlemmer i 2009. JA-J 

mente at det er viktig at klubbene vektlegger å arbeide for å ha et tilbud som tar sikte på å 

møte dagens miljømessige og lokalmessige utfordringer. 

 

Sak 52 Mediearbeid 

 

Medieutvalgets strategi fra 2006 om å få sjakk på sportssidene har lykkes for fulle. 

Sentralstyret uttrykte stor tilfredshet med suksessen man har hatt i 2009 på dette området 

 

 

Sak 53 Sponsorarbeid 

 

NSF jobber aktivt for å øke sponsorbidraget. Det arbeide for å forsøke å få i gang et 

sponsorprosjekt med sikte på å bedre overføringen av sjakk på internett 

 

 

Sak 54 Sjakk og idrett 

 

Det ble uttrykt stor tilfredshet over at konkurransesjakk ansees som idrett i medie-Norge og at 

Magnus har blitt kåret til årets idrettsutøver av leserne i Dagbladet og VG. 

 

 

 

Sak 55 BN Bank Blitz 

 

BN Bank Blitz som ble arrangert 28/11 var en meget stor suksess. CPK mente at det er viktig 

at de sentrale bak gjennomføringen av årets turnering oppsummerte erfaringene. 

 

Arbeidet med planleggingen av årets turnering bør startes i nærmeste fremtid. 

 

Sak 56 Terminliste og turneringsaktivitet 



Vedtak: ØY tar kontakt med Hans-Inge Kongevold med sikte på gjennomføring av dette 

 

 

Sak 57 Komitéer og utvalg 

 

EU: HKH tok opp den økonomiske situasjonen og retningslinjene rundt de norske OL-

landslagene i Khanty Mansyisk. Dette vil bli nærmere diskutert på førstkommende EU-møte 

 

Turneringsutvalget: ØY redegjorde for at det er meget god deltakelse i inneværende sesong: 

34 turneringer er avholdt med 1395 deltakere hvorav anslagsvis 775 er unike. 

 

Jubileumsutvalget: JA-J tar initiativ for å få avholdt møte i utvalget.. 

 

Sak 58 Redaktøravtale for Norsk Sjakkblad 

 

Avtalen med de nåværende redaktørene gjelder ut 2010. Redaktørhonoraret skal vurderes. 

 

Vedtak: JA-J forhandler med redaktørene om dette 

 

Sak 59 Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt. 


