
REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 6, onsdag 24/2, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Janssson (president), Ida Lahlum,  Harald Furnes, Øivind Johansen, 

Øistein Yggeseth, Carl Peter Kirkebø, Inge Skrondal, Håvard Løvik (per telefon under deler 

av møtet) og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

Forfall:  Hans Krogh-Harestad 

 

Sak 60 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 61 Saker avgjort på e-post siden sentralstyremøte 5 28/1 

 

Ingen saker under dette punktet 

 

Sak 62 Økonomi 

 

Regnskapet for 2009 er ikke ferdigstillet, men årsresultatet ser ut til bli i hovedtrekk i tråd 

med budsjettet. 

 

Sak vedrørende utestående fordring håndteres av JA-J som kommer tilbake til styret med 

saken. 

  

 

Sak 63 Tromsø 2014 

 

JA-J redegjorde for at avgjørelsen av tildelingen tas på FIDE-kongressen i Khanty-Mansyisk i 

begynnelsen av oktober. Søknadsfristen er 30/4. Magnus Carlsen har inngått avtale om å være 

ambassadør for den norske søknaden. 

 

Sak 64 Utdanning av forbunds- og kretsdommere 

 

Vedtak: Henrik Sjøl og Inge Sandstad Skrondal oppnevnes som ansvarlige for 

fremdriften i utdanning av nye forbunds- og kretsdommere 

 

 

 

Sak 65 Prosjekt sjakk i skolen 

 

JA-J redegjorde for at det er dialog med Ove Grotheim, DnB Nor og Sparebankstiftelsen 

vedrørende et prosjekt som heter ”Sjakkintro”. Prosjektet tar sikte på å fremme sjakk i skolen. 

 

Sak 66 Medie- og sponsorarbeid 

 

JA-J redegjorde for at Tromsø 2014 har innledet samarbeid med to sponsorer som støtter drift 

av prosjektet. Han understreket videre at sponsorarbeidet innen sjakk må sees i sammenheng 

mellom NSF, USF og Tromsø 2014. JA-J kommer nærmere tilbake til saken på neste møte. 

 



GS påpekte at mediedekninen av Chorus/Wijk an Zee hadde vært merkbart mindre enn av 

Magnus sin deltakelse i henholdsvis Pearl Spring, Moskva og London Chess Classic.  

 

Dette viser etter hans mening viktigheten av at det blir jobbet systematisk med 

mediedekningen på profesjonell basis, fordi sjakken ikke har hatt gjennombrudd i den 

forstand at mediedekningen vil være konstant uten at det jobbes kontinuerlig med dette. 

 

 GS understreket at sjakken har en unik mulighet på grunn av Magnus Carslen sine unike 

sportslige resultater og det bør prioriteres å jobbe med dette. 

 

Vedtak: GS lager et notat til sentralstyret i sakens anledning.  

 

Sak 67 Samarbeid med Norske Vandrerhjem 

 

Liv Mette og DD har hatt møte med Norske Vandrerhjem som er meget godt fornøyd med 

samarbeidet med  NSF. Det er enighet om at samarbeidsavtalen forlenges. 

 

NSF tar sikte på å arrangere to propaganda arrangementer for sjakk i samarbeid med Norske 

Vandrerhjem i løpet av året. Arrangementene forsøkes avholdt i Sarpsborg og Bergen. CPK 

og ØJ jobber med dette. 

 

Sak 68 BN Bank Blitz 
 

JA-J tar snarest kontakt med Magnus Carlsen vedrørende hans deltakelse i BN Bank Blitz.. 

 

Vedtak: HF, ØJ, IS med assistanse av HKH og CPK er sammen med GS arbeidsgruppe 

for årets  BN Bank Blitz. 

 

Sak 69 Endring av terminliste 

 

Vedtak: Møtet opprinnelig berammet til 21/4 omberammes til tirsdag 27/4, klokken 

16.30. 
 

Sak 70 Komitèer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: Det er avviklet 37 GP-turneringer med 1468 deltakere hvorav cirka 800 

er unike. 

 

Jubileumsutvalget: ØJ og Bjarke Sahl ble oppnevnt som medlemmer av 

jubileumsutvalget. Disse fremlegger forslag på ytterligere to medlemmer hvorav den ene 

fortrinnsvis bør være fra USF. 

 

Mandat for utvalget (heretter kalt JU): 1) Ju skal være en katalysator for  ulike 

arrangementer regionalt og på lokalplan i jubileumsåret 2014. 2) JU skal jobbe for et 

koordinert og synlig jubileumsprogram. Internett skal brukes aktivt. 3) JU skal kunne 

gi innspill til NSF sentralt om større arrangementer i NSF – regi som 

foreks.jubileumsmottagelser, medieprofileringer, turneringer etc. 4) JU vil utarbeide en 

anbudsutlysning for jubileumsbok og følge opp fremdriften i dette arbeidet. 5) JU skal 

ikke ha noen rolle i forbindelse med selve arrangementet av et eventuelt OL i Tromsø, 

men informeres om de ulike aktivitetene under et slikt arrangement. 6) JU skal se NSFs 



100-års jubileum i sammenheng med relevante aktiviteter i forbindelse med 

Grunnlovens 200-års jubileum i 2014 og synergimuligheter. 7) JU står fritt til å foreslå 

andre aktiviteter – ”kun fantasien setter grenser”.  

 

Fremdriftsplan og finansiering: JU skal i løpet av 2010 lage en fremdriftsplan, som også 

omfatter bokprosjektet. JU skal foreslå og jobbe innenfor de økonomiske rammer som 

sentralstyret setter. Jubileumsbok finansieres via sponsorer eller NSF. 

 

Sak 71 Eventuelt 

 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 


