
Sentralstyremøte nr. 8. i perioden 2010/11  
 

Tid: 03.05.11, klokken 1630 -1930 

Sted: Sjakkontoret 

 

Til stede: Jøran Aulin-Jansson (møteleder), Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Harald Furnes, 

Kristian Trygstad, Øivind Johansen, Espen Andersen Inge Skrondal, Hans Krogh Harestad 

samt fung. Generalsekretær Liv Mette Harboe 

 

Forfall:, Ingen 

 

Sak 70 Valg av referent 

Øivind Johansen ble valgt som referent. 

 

Sak 71 Orientering fra RU om arbeidet frem mot sjakk-OL 

RUs leder Hans-Olav Lahlum orienterte om arbeidet med å skaffe nok kvalifiserte dommere 

til Tromsø-OL 2014. Det kreves ca 120 dommere, og å sikre god kvalitet blir viktig. Det er 

god interesse fra øvrige nordisk land mht å stille med dommere, og en kan forvente ca 10 fra 

hvert land. I tillegg kommer en kvote fra FIDE og ECU. Målet er at en god andel skal være 

norsk. Dette vil også styrke den generelle norske dommerrekrutteringen på sikt, selv om 

tilstanden er god pr. i dag. For å utdanne tilstrekkelig antall norske dommere med IA/FIDE- 

dommer status legges det opp til relevante seminarer høsten 2011/våren 2012. Her ser en også 

for seg å invitere utenlandske kandidater.  

 

Oppfølging: Til neste styremøte lager Hans Olav en skisse til fremdriftsplan. 

 

Sak 72 Samarbeid med USF 

Espen Andersen ble valgt til leder på årsmøtet før påske. Inge var observatør på vegne av NSF 

på årsmøtet. Espen orienterte om at det var utfordringer knyttet til årsberetningen mht innhold 

og framdrift. Økonomien er utfordrende og en har måttet tære på egenkapitalen. USF ønsker å 

si opp samarbeidet med Norsk Sjakkblad, men Førsteraden skal fortsatt sendes ut på papir da 

dette er viktig for medlemsidentiteten. Barnesjakk.no har stor kapasitet og kan brukes til å 

spille lagkamper på nett om ønskelig. USF har nå en egen side på Facebook 

 

Sak 73 Økonomi 

1) Justert budsjett for 2011 ble presentert og vedtatt.  

Det går mot et lite overskudd. BN Blitz utgår. EUs budsjett holder, men det er utfordrende 

at det er OL- år i 2012 (Istanbul). 

 

2) Budsjettforslaget for 2012 ble diskutert. Det forventes en økning av kostnadene knyttet til 

NsB, men her må en først skal administrasjonen sjekke ut mulige kostnadsreduksjoner ved 

f. eks. å gå ned til 4 nr. i året, men med økt sidetall. Jubileumsbok i 2014 kan medføre 

kostnader for NSF, avhengig av hvor mye ekstern finansiering en kan skaffe. I tillegg 

kommer generell kostnadsøkning. En bør derfor vurdere å heve kontingenten med 10 %, 

fra 400 til 440. 

 

Beslutning: Nytt oppdatert budsjett sirkuleres og vedtas pr. e-post. 

 

Sak 74 Forslag til kongressen 

Styret behandlet 6 innkomne forslag til Kongressen: 



1) Forslag om at seniorutvalget velges på Kongressen; Støttes ikke, mot 2 stemmer 

2) Forslag om at "Sentralstyret får fullmakt til å restrukturere Østlandsserien”; 

Ikke relevant, da Sentralstyret allerede har slik fullmakt. 

3) Forslag om at ”Kongressen ber sentralstyret arbeide for at Norges Sjakkforbund skal 

bli medlem av et studieforbund”; Ikke en Kongressak, og en har allerede gjort 

undersøkelser. 

4) Forslag om at ”Kongressen ber sentralstyret sette i gang et arbeid for en 

videreutvikling av Eliteserien slik at ikke alle rundene og kampene spilles i Oslo; 

Sentralstyret har allerede slik fullmakt, men anser dette som meget krevende 

økonomisk. 

5) Forslag om ny aldersregel for Senior som samsvarer med FIDEs regel, og som foreslås 

endret ved årets kongress og straks trer i kraft.; Sentralstyret støtter forslaget. 

6) Forslag om endring i reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer. 

til: ” 4. Spilleprogram, startavgift, premiering og spillesystem skal godkjennes av 
sentralstyret. Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Ved flere enn 8 
deltagere spilles det 9 runder over 2 dager. Betenkningstiden er 30 minutter pr. spiller og 
parti.” Sentralstyret stiller seg nøytral til forslaget. 

 

Forslag fra Sentralstyret (v Øistein): ”Betenkningstiden i Landsturenringen endres til 2t/40 

trekk + 1 t på resten.” Begrunnelsen er å møte FIDEs tittelkrav. 

 

Sak 75 Årsberetningen, bidrag må sendes kontoret innen 15. mai 

Liv Mette orientert om årsberetningen og prosessen for arbeidet med å få bidrag fra ulike 

komiteer og utvalg. 

 

Sak 76 Søknader om å arrangere ulike NM 

Søknadsfrist var 1.5 for alle nedenstående turneringer, utenom NM for klubblag 2011.  

 

 Åpne NM 2012; søknad fra Norsk Sjakkfestival ble innvilget 

 NM for klubblag i 2011; søknad fra Norsk Sjakkfestival ble innvilget 

 

De følgende tre turneringer hadde ingen søkere og lyses ut på nytt 

 Åpne NM i hurtigsjakk 

 NM for klubblag 2012 

 NM i hurtigsjakk for seniorer 2012 

Det foreligger ingen søker til landsturneringen i 2013. Sentralstyret vil oppfordre Trondheim, 

siden det da vil være 30 år siden sist. 

Sak 77 Sak unntatt offentligheten 

Sentralstyret ble orientert om saken og videre fremdrift. 

 

Sak 78 Komiteer og utvalg 

Turneringsutvalget:  Øistein orienterte om at det i NVGP hittil har vært 42 turneringer med 

1825 deltagere. I fjor var det hhv 54/2010 på samme tid. Ytterligere statistikk foreligger ikke 

da databasen ikke er helt oppdatert pga mange turneringer på kort tid. 

 

Jubileumsutvalget: Øivind orienterte om at Øystein Brekke har meldt sin interesse for å 

skrive jubileumsbok. JU ved Bjarke Sahl og Øivind hadde et møte med Brekke før påske for å 

diskutere nærmere opplegg og finansiering. Brekke kan påta seg skriving og produksjon og 

levere 4000 bøker for ca kr 460 000. En skisse til budsjett fra Brekke ble delt ut. 



Sentralstyret var positive til forslaget. Viktige Spørsmål er om hele landet er godt nok med i 

omtalen, er alle tidsepoker med og er alle aspekter godt nok med. Viktigheten av å sette 

milepæler og følge opp disse ble understreket.  

Det er ønskelig å ha en god fremdrift ifm arbeidet med å lage en kontrakt med Brekke. 

 

Vedtak:  

1) ØJ lager utkast til søknad om støtte fra Kulturdepartementet. 

2) ØJ, i samarbeid med Jøran, Kristian og Harald, lager utkast til kontrakt med Brekke. 

 

Sak 79 Eventuelt 

 ACO Nettserversjakk er ikke en FIDE-aktivitet. 

 Søknad om fritak for Elo- avgift til Sveins minneturnering ble ikke innvilget. Av 

prinsipielle grunner og hensynet til likebehandling bør støtte gis på annen måte. 

 Hedersbevisning. Etter innspill fra den aktuelle klubb tildeles hedersplakett til NN ved en 

passende anledning. 

 Utplassering av sjakksett til Turistforeningens hytter er interessant, og Sentralstyret skal 

se på mulighetene for å låne 450 sett fra Sjakk i skolen. 

 

Sak 80 Generalsekretærstillingen. 

Liv Mette Harboe deltok ikke under behandlingen av dette agendapunktet. 

 

Ansettelseskomiteen redegjorde for intervjuprosessen og ulike muligheter.  

 

Vedtak: Et enstemmig Sentralstyre vedtok å tilsette Liv Mette Harboe i stillingen frem til 

31.12.2012. 

 

Sentralstyret ønsker å starte en gjennomgang av oppgaver og prioriteringer for stillingen, og 

avgrensninger mot USFs oppgaver. 

 


