
Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken 16.30 på Sjakkontoret 

Til stede: Jøran Aulin-Jansson (president NSF), Kristian Trygstad, Inge Sandstad Skrondal, 

Harald Furnes, Øistein Yggeseth, Øivind Johansen, Hans Krogh Harestad, Ellisiv Reppen, 

Espen Andersen (USF) og Liv Mette Harboe (generalsekretær) 

******** 

 Sak 0. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjent.  

 

Sak 1. Velkommen til ny styreperioden 

Jøran Aulin-Jansson ønsket velkommen til ny styreperiode. Ellisiv Reppen ble valgt til 

referent. 

 

 Sak 2.  Møteplan for høsten og våren 

Jøran Aulin-Jansson foreslo en møteplan med fire større møter i året og at mindre saker i 

større grad skal bli avgjort per mail. Det var også stemning for å ha et fellesmøte med USF. 

Vedtatte møtedatoer:  

26.11.11 fellesmøte med USF på Mastemyr konferansesenter.  

11.februar 2012 kl 12 på Sjakkontoret.  

22.mai 2012 16.30 på Sjakkontoret.  

 

Sak 3. Referatsaker 

3.1 Referat fra forrige styremøte godkjent.  

3.2 Referat fra kongressen ble lagt frem. Mangler fortsatt underskrifter.   

3.3 Saker avgjort på e-post siden forrige møte.  

3.3.1 Hedersplakett til eldste deltaker i NM, Ragnvald Monge. 

3.3.2 Brev til Olympiske komitê fra FIDE.  

Vedtak: Jøran Aulin- Jansson sender brev.  

3.3.3 Startavgift i Eliteserien er satt til 8000,-  

 



 

Sak 4. Økonomi 

4.1 Harald Furnes redegjorde for regnskapet pr 31/7.  

4.2 Budsjett 2011. Holder oss per dags dato innenfor budsjettet. 

 Foreløpig ingen sponsorinntekter. 

4.3 Sk 1911 får dekket 1052,- for innkjøp av premier til fra AEW fond for lilleputtsjakk(Pokal 

til Lilleputtmester og Skjønnhetspremie i lilleputtklassen). Det betales også ut 1000,- fra til 

beste kvinnelige sjakkbragd i 2010 fra AEWs fond til kvinnesjakkens fremme i Norge.  

Sak 5. Sjakkontoret 

5.1 Orientering om personalsituasjon, ansatte etc 

Liv Mette Harboe er ansatt i åremål som generalsekretær ut 2012.  

Vedtak: Liv Mette Harboe og Kristian Trygstad møtes for å signere arbeidskontrakt. Jøran 

Aulin-Jansson og Liv Mette Harboe utarbeider sammen en stillingsinstruks.  

Sak 6. NSFs struktur (Jøran)  

6.1 Øistein Yggeseth orienterte om Turneringsutvalgets arbeid. 

6.2 RU  

Det skal avholdes internasjonalt dommerkurs i Danmark. Påmeldte er: Sverre Johnsen (OSS), 

Tarjei Svensen (OSS), og Inge Sandstad Skrondal (ASKO).  

Styret deler ikke RUs syn på at vi har nok norske dommere. Styret ønsker at flere norske 

dommere skal utdannes.    

6.3 EU 

Hans Krogh Harestad orienterte om EUs arbeid. Norge stiller med et lag i åpen klasse og et i 

kveinneklasse i EM for lag 2.-12.11.2011. Det blir fire spillere på hvert lag, pluss sekundant. 

EU bruker alle sine resterende midler på deltakelsen. 

Forslag fra EU (saker til Kongressen) 

- Innføre Sveitser-system i Eliteklassen under landsturneringen 

- Deltakere i Eliteklassen må være registrert som norsk i FIDE 

 

   EU har også et ønske om at arrangørene av Landsturneringer bestreber seg på å få minimum 

tre GM-er til å delta i Eliteklassen slik at turneringen blir IM- og GM-kvalifiserende.  



EU ønsker å endre uttakskriteriene ved å benytte Fide-rating i stedet for ELO ved senere 

uttak. 

Vedtak: Styret bestemmer dette over mail.  

6.4 Seniorutvalget.  

Styret bestemmer per mail hvem av styremedlemmene som skal ha ansvaret for seniorsaker. 

6.5 Elo-komiteen. 

Øisten redegjorde for Elo-komiteens arbeid og om ratinglistene.  

6.6 Jubileumskomite 2014 

Øivind redegjorde for komiteens arbeid.  Komiteen ønsker å suppleres med et medlem fra 

USF. Komiteen vil bl.a jobbe med å planlegge sidearrangementer til OL 2014.  

 

Sak 7. Oppnevning av delegater til internasjonale organer 

7.1 Delegat til Fide. 

Vedtak: Jøran Aulin-Janson valgt.  

7.2 Delegat til European Chess union 

Vedtak: Jøran Aulin-Janson valgt. 

7.3 Delegat til Nordisk sjakkforbund 

Vedtak: Jøran Aulin-Janson valgt.  

 

Sak 8. Reglementer 

8.1 NM hurtigsjakk for seniorer 

Forslag: Aldersgrense bør endres til samme som det i alminnelig turneringsreglement. § 3. 

endres til NSF følger FIDEs definisjon av senior.  

Vedtak: Forslag til endring vedtatt.  

 

Sak 9. Turneringer 

9.1 Stikkamp Østenstad-Elsness.  

Per dags dato ingen arrangør. OSS har sagt de kan stille lokaler til disposisjon.  



Vedtak: Styret sender ut forespørsel til klubber om å være teknisk arrangør av stikkampen.  

9.2 Landsturneringen 2012 

Vedtak: Arrangørens forslag til spilleprogram og startkontingent godkjent og premier i 

Eliteklassen godkjent.   

9.3 Sjakk OL 2014  

Jøran redegjorde for styrets arbeid. Ellen Øen Carlsen har kommet med som nytt styremedlem 

fra sjakken.  

9.4 NVGP  

Øistein orienterte om status for sesongen 11/12.  

 

Sak 10. Seriesjakken 

10.1 Invitasjon og oppsett.  

Vedtak: Ingen endring i startkontingent. Også 3. og 4. divisjon vil heretter FIDE-rates.  

10.2 Eliteserien 

Invitasjon er sendt ut etter at startavgift og reisestøtte ble behandlet på e-post.  

Trekning av oppsettet ble gjort.  

 

Sak 11 Saker fra kongressen 

11.1 Restrukturering av seriesjakken.  

Vedtak: Øistein Yggeseth utarbeider et forslag som sendes til styremedlemmene og videre ut 

til høring.  

11.2 Videreutvikling av Eliteserien.  

På Kongressen var det flere innspill på at noen runder av Eliteserien burde bli spilt i andre 

byer enn i Oslo.  

Vedtak: Kristian Trygstad sjekker ut hvordan de gjør det i Sverige. For sesong 12/13 sender 

Liv Mette Harboe ut en forespørsel til klubbene om de ønsker å arrangere noen av rundene. 

Arrangøren stiller med lokaler pluss overskyttende beløp NSF ville hatt dersom arrangementet 

ble avholdt som vanlig på Haraldsheim.   

11.3 Innmelding i studieforbund.  

Vedtak: Liv Mette Harboe sjekker ut kriterier, fordeler, mulige ulemper og plikter etc.  



 

 

Sak 12. Norsk Sjakkblad 

NSF står alene med utgivelsen av Norsk Sjakkblad i 2012.  

Vedtak: For året 2012 vil det bli laget fire store blader.  

Jøran Aulin-Janson vil i neste blad legge ved en spørreundersøkelse til medlemmene om deres 

ønsker av bladet i nett- eller papirform.  

 

13. Eventuelt 

13.1 Sjakk og bridge som valgfag.  

Espen Andersen redegjorde for status.  


