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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.7 13/14 

Referat 

 
Sjakkontoret, onsdag 9. april 2014 kl. 17.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Harald Furnes (delvis), Henrik Sjøl, Ellisiv 

Reppen og Thomas Robertsen (på Skype - delvis), samt Geir Nesheim (referent) og Gisle Bjugn. 

Forfall: Oddvar Aasen, Eirik Næss 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

0.1 Dagsorden ble godkjent  

 

Sak 45 Referatsaker  

45.1 Referat fra forrige møte: Ble godkjent  

45.2 Saker besluttet på email siden forrige møte: mandag 31/3 redegjorde turneringssjef Henrik 

for en sak vedr. brudd på seriesjakkreglementet ifbm eliteserie-avslutningen helgen i uke 12, 

inklusive sin planlagte beslutning, som innebar å anvende seriesjakkreglementets §6.6 og §6.7 i 

den aktuelle saken. Han ba om styrets vurdering før han foretok sin beslutning. 3 

styremedlemmer (Jøran, Thomas, Eirik) erklærte seg inhabile pga medlemskap i berørte klubber. 

De fire øvrige styremedlemmer (Kristian, Ellisiv, Oddvar, Harald) ga alle sin tilslutning til 

Henriks vurdering.  

I møte 9/4 ble følgende besluttet: En anmodning om å utlever mailkorrespondansen i sak 45.2 til 

SOSS ble avslått med begrunnelse i at det ikke er vanlig praksis.  

 

Sak 46 Økonomi  

46.1 Geir redegjorde kort for foreløpig resultatregnskap for periode 1-3 2014. Medlemsinntekter 

var opp 10% ifht samme periode i fjor. For øvrig ingen bemerkelsesverdige forhold. Styret kan 

påregne å få seg forelagt endelig regnskap for 2013 til godkjenning til neste møte. Harald vil 

gjennomgå regnskapet med forbundskontoret før møtet. 

46.2 Bevilgningssaker 

46.2.1 Søknad om støtte til skolegang ved NTG: Søknaden ble avslått, men NSF er positive til å 

bistå i søkernes eventuelle søknadsprosesser rettet mot andre bevilgningsinstanser, hvis det er 

ønskelig. 

 

Sak 47 Turneringer 

47.1 Sjakk OL 2014  

47.1.1 Status: Geir viste til utsendt reiserapport fra besøk i Tromsø 3. april. Økonomi, 

arrangementsforhold, kunstnerisk program mv ble kommentert. Jøran supplerte med visse 

momenter fra OL-styrets pågående arbeid. Styret tok orienteringen til etterretning. 

47.1.2 Det sportslige: Diskusjonen under dette punkt tok utgangspunkt i et budsjettutkast fra EU, 

med visse alternative anvendelser av budsjetterte midler for 2014, med særlig vekt på fordeling 

av midlene på ulike formål knyttet til forberedelser og gjennomføring av OL-deltakelsen for de 

norske lagene. EU mener for øvrig at sentrale administrative og praktiske vurderinger må bli 

foretatt så fort som mulig. Sentralstyret tok utkastet til etterretning, og besluttet å sende et eget 

notat til EU som redegjorde nærmere for Sentralstyrets synspunkter i sakens anledning 

47.1.3 Sideturneringer: Henrik Sjøl redegjorde kort for sideturneringsopplegget under OL, som 

nå i det vesentlige er fastlagt i samarbeid med Jan S. Berglund. 
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47.1.4 Dommere: Jøran redegjorde kort for den totale «dommer-kabalen» i tilknytning til OL, 

som vil bli avklart vis a vis FIDE ihht de aktuelle fristene 15/4 og 1/5, før OL-dommerne etter 

planen offentliggjøres av FIDE 2/5. 

47.1.5 KPMG: Geir kunne opplyse at det nå var inngått en avtale med KPMG om et 

turneringsopplegg på vel 20 turneringer i forkant av Sjakk-OL (i hovedsak i mai og juni), med 

kvalifisering blant studenter, kunder og ansatte, og med finalespill på KPMG-huset i Tromsø 

under Sjakk-OL. NSF vil i samarbeid med lokale klubber og andre ressurser bistå, med gitte 

økonomiske betingelser. Styret uttrykte seg ensidig positivt til opplegget.  

47.1.6 Damelandskamp mot Tyskland - returkamp: Thomas redegjorde for et mulig opplegg for 

dette, noe som i så fall vil inngå som en del av samarbeidsavtalen mellom NSF og Deutsche 

SchachBund omkring forberedelser til Sjakk-OL i Tromsø. Styret ba Thomas om å fortsette 

arbeidet med å realisere det aktuelle alternativet.  

47.2 Øvrige turneringer (Eliteserien, Seriesjakk, NGP, Åpne NM): Henrik ga en kort 

redegjørelse – alt er vel gjennomført eller i rute, med den aktuelle saken ifbm 

eliteserieavslutningen som eneste forstyrrende element. 

47.3 Stikkamp Hammer-Agdestein 26-27/4 om plass i Norway Chess International 2014: Jøran 

redegjorde kort for opplegget, inklusive TV2s opplegg for sendinger synkronisert med dekning 

av turneringen i Aserbajdsjan.  

 

Sak 48 Jubileumsåret 

48.1 Stafetten: Geir orienterte kort om stafetten, som skrider fremover jevnt og trutt, med 

arrangementer så å si hver eneste helg. Neste stopp er Fagernes/Åpne NM i påsken. Totalt antall 

arrangementer forventes å ligge på ca 40 når det hele er i havn. 

48.2 Jubileumsfesten: Geir viste til den utsendte skissen til jubileumsarrangement og orienterte om 

opplegget, inklusive sin befaring på hotellet i Trondheim 2/4. Styret ga sin tilslutning til opplegget.  

48.3 Jubileumsboken: Øystein Brekke hadde gitt en oppdatert statusrapport for fremdriften, som 

ligger omtrent i rute sammenlignet med rapport til forrige styremøte. Jøran og Geir engasjerer seg i 

de spørsmål knyttet til tekniske og økonomiske sider av bokproduksjonen som Øystein ønsker 

avklaring rundt. 

48.4 Utstilling av historiske sjakkbrikker under NM 2014: Geir orienterte om kontakt med Morten 

Lilleøren og Knut Paasche – et møte vil bli avholdt fredag 11/4. Jøran pekte på visse muligheter 

knyttet til utstillingsobjekter, og indikerte at det burde være mulig å oppnå finansiell støtte fra en 

sponsor for dette tiltaket. Komiteen vil følge opp dette.  

48.5 Jubileumsfrimerke: Dette er fortsatt i rute. Kontoret sjekker opp lanseringsdatoen, som i 

øyeblikket er lagt til starten av OL (1/8) og ikke jubileumsdatoen (19/7). Det har kommet forespørsel 

fra Posten om flere sjakkfrimerker – dette følges opp. 

 

Sak 49 Medlemsutviklingen 

49.1 Nye klubber, Medlemstilgang hittil i 2014: Geir viste til utsendt materiale, som viste at antall 

medlemmer i NSF passerte helårstallet for 2013 den 7/4; dette indikerer isolert vel 10% økning. En 

større økning forventes pga de konkrete medlemsøkende tiltak som planlegges ifbm de store 

sjakkbegivenhetene senere i 2014. 

49.2 Tiltaksplan for økning i medlemstallet: Geir viste til et utsendt statusnotat om arbeidet etter 

styrets godkjenning av planene i forrige møte. De ulike initiativene vil bli utredet hhv i sterke lokale 

sentra rundt om i landet, av grupper med betydelig bidrag fra ressurser utenfor NSF, og av 

Forbundskontoret. Styret ga sin tilslutning til planene. Jøran minnet om at det kontinuerlig må utvises 

fleksibilitet i gjennomføringen av planene etter hvert som man gjør nye erfaringer.  

 

Sak 50 Markeds- og kommunikasjonsarbeidet 

 

Gisle redegjorde muntlig for det pågående arbeidet, som for tiden innebærer oppfølging av svært 

mange ulike muligheter. Bl.a nevnes: 
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50.1 Det er inngått en langvarig samarbeidsavtale med WebCruiter og som ventelig vil tilføre NSF 

inntekter over tid.   

50.2 NSF er i prosess med å inngå både en langvarig samarbeidsavtale og et sponsorat med Codan 

forsikring, og et prøveprosjekt iverksettes umiddelbart etter ønske fra begge parter. Styrets 

medlemmer inkluderes i prøveprosjektet og evaluering av dette.   

50.3 NSF er aktive overfor politiske miljøer og sentrale aktører i norsk næringsliv. Det pågår også et 

arbeid sammen med Bedriftsidrettsforbundet med mål om å inkludere sjakk i deres aktivitetstilbud. 

Iverksettelse vil bidra til økt aktivitetsnivå i NSF, og ventelig også til medlemsøkning.   

50.4 Et norsk-russisk-amerikansk samarbeidsprosjekt er utsatt som følge av situasjonen i Ukraina. 

Målet er både å skape en arena for bl.a. næringslivsaktører, samt få på plass en utvekslingsavtale med 

stormesterskolen i St. Petersburg. Aktiviteten har likevel resultert i ønske om at NSF bidrar til 

lanseringen av "Tensor Chess" (USA). Bidraget vil være inntektsgivende.   

50.5 Mediehåndteringen av sak vedr. brudd på seriesjakkreglementet ifbm eliteserie-avslutningen 

helgen i uke 12 ble tilpasset medieplanen og resultatet understøttet merkevarebyggingen knyttet til 

Eliteserien som planlagt. Eventuelle ankesaker følges opp tilsvarende i forhold til RU.   

50.6 Følgende inntektsgivende aktivitet ble behandlet: Samarbeid med Vigmostad Bjørke om salg av 

Eivind Riise Hauges bok "Spillenes konge sjakk", og utvikling av en salgspakke til klubbene som 

forventes å gi både NSF og klubbene inntekt. Styret gav sin tilslutning til å videreføre arbeidet.   

50.7 Etter møte med Jarle Heitmann i Tromsø 2014 har partene bl.a. blitt enig om at NSF får et eget 

presseområde med bruk av egen reklamebakgrunn, tilgang til VIP-område hvor våre gjester, og 

kompetanseoverføring fra OL-organisasjonen.  

50.8 Skissene for en nasjonal sjakkdugnad med mål om vesentlig økning i medlemstallet ble 

fremlagt. Styret gav sin tilslutning til at arbeidet videreføres.   

50.9 Hjemmesiden er under oppdatering og vil i første omgang bli lansert med grunnleggende 

informasjon. Profilen vil være i retning oppslagsverk og arkiv mer enn en nyhetsside. Styret hadde 

ingen innvendinger, og arbeidet videreføres.   

50.10 Jøran orienterte også om NSF's aktivitet rundt en eventuell VM-kamp i Norge i 2014.  

50.11 Styret besluttet at alle pressemeldinger fra Norges Sjakkforbund inklusive alle NSFs komiteer 

og utvalg uten unntak skal gjøres tilgjengelig for og avklares med forbundskontoret før distribusjon 

til media. 

 

Sak 51 Idrettsforbundet 

Geir redegjorde for det pågående arbeidet med konsekvensutredningen i tilknytning til 

Idrettsforbund-spørsmålet. Utvalget som foretar utredningen består av Geir (formann), Kristian, 

Torstein Bae, Ellen Øen Carlsen, Ulf Hansen og Carsten Beer Jacobsen, Styret kan forvente å få et 

materiale til en grundigere diskusjon til sitt neste møte i mai. 

 

Sak 52 Eventuelt 

52.1 Tettere samarbeid mellom administrasjonene i NSF og USF. Jøran redegjorde for et initiativ 

fra USF om å diskutere en mulig sammenslåing av administrasjonene i USF og NSF. Jøran og 

Kristian ble utpekt til å gjennomføre slike forhandlinger på NSFs vegne, med visse føringer/krav 

fra styret knyttet til sluttresultatet.  

52.2 Silje Bjerke har sagt opp sin stilling som redaktør av Norsk Sjakkblad, med virkning fra nr 

4 2014. En prosess for å finne hennes etterfølger igangsettes. 

52.3 Kongressforslag. Geir redegjorde kort for innkomne kongressforslag så langt. Styret 

diskuterte også visse mulige egne forslag, som vil bli utredet og fremlagt for styret for diskusjon 

på neste møte 

52.4 Neste møte: onsdag 14/5 kl 17 på Forbundskontoret 

   

 


