
Referat fra sentralstyremøte 9, 31/5 2011 klokken 16:30 på Sjakkontoret 

Til stede: Kristian Trygstad, Harald Furnes, Inge S Skrondal, Jøran Aulin-Jansson (President 

NSF), Liv Mette Harboe (Generalsekretær), Øistein Yggeseth og Ida Lahlum 

Forfall: Øivind Johansen, Hans Krogh Harestad og Espen L Andersen(USF). 

 

Sak 81 Valg av referent 

Vedtak: Liv Mette Harboe ble valgt til referent 

Sak 82 Samarbeid med USF, Sjakk3ern 

1) Det ble informert fra helgens vellykkede finale i sjakk3ern i Holmenkollen. 

Samtidig ble det klart at NSF som en av gavemottakerne ønsker nærmere innsyn i 

regnskapet, og konstruktiv dialog om framtiden. 

 

2) USF har for øyeblikket dårlig likviditet, og det ble derfor tatt opp muligheten for 

å yte USF et kortsiktig lån. 

 Vedtak: - Det ble enstemmig vedtatt å låne dersom det var behov for det. 

        - Det ble med 4 mot 1 stemme vedtatt at beløpet oppad kan strekke seg til 

150.000,-  

   

Sak 83 Økonomi 

1) Regnskap for 2010 ble signert av alle som var til stede. 

 2) Det utsendte budsjett for 2012 ble vedtatt. 

Sak 84 Årsberetning og kongresspapirer. 

Årsberetningen ble signert av de som var til stede, de som ikke var til stede signerer 

senere.  

Sak 85 Sak unntatt offentligheten  

Sentralstyret ble orientert om saken og videre fremdrift. 

Sak 86 Valgkomite i 

Styret må innstille 3 medlemmer til valgkomite. JJ-A tar kontakt med navngitte 

personer og hører om de er interessert. 

Sak 87  Sjakkbrett til Turistforeningen 

JA-J har vært i kontakt med Sparebankstiftelsen om lån av brett Sjakk i skolen, og 

det er greit for dem.  Det skal passeres ut et sjakksett på hver hytte, turistforeningen 

har 463 stykker. JA-J er i kontakt med turistforeningen ang. overrekking. 



Sak 88 Landsturneringen 2013 

Det er så langt ingen arrangør og styret jobber videre med å finne noen som ønsker 

å påta seg NM i 2013. 

Sak 89 FIDE-rapportering 

ØY hadde før møtet sendt et forslag ut på e-post til alle i styret.  

 Vedtak: De utsendte forslag ble enstemmig vedtatt 

 1. NVGP: B-gruppene i de turneringene som har tre grupper blir sendt til FIDE. 

 2. Seriene: 3. divisjon blir sendt kommende sesong.  

 3. Landsturneringen: Det ser ut til å være for tidlig med klasse 4, men det kan vurderes 

på nytt ved nyttårstider. 

  

Sak 90 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

- Akademisks pinseturnering, - positiv til NVGP-søknad selv om fristen er gått ut. 

- Flytting av KM for ungdom, - la USF håndtere, ØB var kjent med kollisjon da han 

søkte om NM. 

- Ellinor Frisk fikk ja til å spille i Mester i Landsturneringen. 

Sak 91 Komiteer og utvalg 

Turneringsutvalget: : ØY orienterte om at det i NVGP hittil har vært 48 turneringer med 

2050 deltagere. I fjor var det hhv 62/2249 på samme tid. 

 LMH informerte om at Norske Vandrerhjem ikke lenger mottar statsstøtte, og 

derfor ikke ser seg råd til å fortsette å sponse NGP. De er fortsatt positive til at vi 

benytter lokaler på vandrerhjem. 

Det ble foreslått endring av GP-avgiften til kr. 30 og at superbonusen kuttes til kr. 

5000. Dette vil antagelig dekke bortfallet av NVs støtte til NVGP. 

Sak 92 Eventuelt 

JA-J informerte om arbeidet med sjakk OL, Det skal velges nye styremedlemmer til 

Tromsø 2014 AS. Ida Lahlum tar ikke gjenvalg, og JA-J finner en ny kvinne fra 

sjakken. 

   

 

 


