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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.1 2015/16 

Referat 

 
Sjakkontoret, onsdag 12. august 2015 kl 17-21:45 

  

Tilstede: Bjørn Salvesen, Morten L Madsen (Skype), Otto Milvang, Henrik Sjøl, Marianne 

Langvik (Skype), Yonne Tangelder, Aslak Hanshuus, Carsten Beer Jacobsen (Skype) samt Geir 

Nesheim  

Forfall: Bård Vegar Solhjell 

 

 

Sak 0 Åpning av møtet/Godkjenning av dagsorden 

Bjørn Salvesen, NSFs nye president, ønsket det nye styret velkommen. Dagsorden ble deretter 

godkjent.  

 

Sak 1 Referatsaker  

Referat fra styremøte 24.6.15 ble godkjent, med en mindre justering etter innspill fra Marianne 

Langvik. 

 

Sak 2 Rapporter 

2.1 Økonomi og medlemsdata: Geir viste til utsendte regnskaps- og medlemsrapporter, og 

orienterte kort. Etter 6 måneder av 2015 ligger NSFs regnskap i tråd med 

budsjettforutsetningene, og antas å være på vei mot å lande nær budsjettert resultat for hele 2015. 

Medlemstallet på 3.067 medlemmer per 18/6 er ca 11% over fjoråret på samme tid, og indikerer 

gode muligheter for å sette «all time high» medlemsrekord – den gjeldende er fra 1989 med 

3.350 medlemmer det året. Styret tok orienteringen til etterretning. 

2.2 Kontorets drift og prosjekter: Geir viste til utsendt notat og orienterte kort. Viktige 

pågående aktiviteter er flytteprosjektet (flyttingen ble gjennomført etter planen helgen 7-10/8), 

Sjakk i Skolen-prosjektet som nå har startet opp, Hjemmesideprosjektet (som vil pågå august-

oktober parallelt med arbeidet for prosjektportal for Sjakk i Skolen), samt et prosjekt for styrket 

økonomistyring i samarbeid med NØS. Geir orienterte også kort om ulike interessante 

henvendelser mottatt etter sommerferien, bl.a. fra SF Norge om samarbeid ifbm premieren på 

Fisher-filmen «Pawn Sacrifice» i september, fra Buskerud Idrettskrets om et samarbeidsprosjekt 

22/8, og fra Sparebankstiftelsen DNB om Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning 29/8. 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.3 Bevilgninger:  

2.3.1 Søknad fra NTG om stipender: Geir viste til brev fra Simen Agdestein om ønske om 

bistand ifbm søknad til sjakkens fonds om stipendier til NTG-elever. Styret ga sin tilslutning til 

at Sjakkontoret bistår NTG i dette. Generelt ga styret sin tilslutning til at president og kasserer, 

samt leder USF og generalsekretær videre fremover kan håndtere denne typen saker (dvs bistand 

med ulike søknader fra sjakkens mange fonds). Marianne påpekte at fondsstatuttene for sjakkens 

mange fonds var vanskelig tilgjengelige på nett. Sjakkontoret fikk i oppdrag å forbedre denne 

tilgjengeligheten. 

 

Sak 3 Turneringer  

3.1 Generell orientering: Henrik Sjøl orienterte om oppstarten av NGP-sesongen. Det kan gå 

mot rekordmange turneringer, og antallet langsjakkturneringer er ikke så beskjedent som fryktet. 

Det ble også vist til Sverige, der man nå har en annen GP-variant enn i Norge, med færre (kun 7 
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totalt) turneringer, med likt format hver gang (først hurtigsjakk de første rundene og så 

langsjakk), høye premier og veldig god oppslutning. Styret vedtok å be Turneringsutvalget under 

Henriks ledelse om å evaluere dette og eventuelt komme med forslag omkring 

turneringsoppleggene i Norge.  

3.2 Seriesjakken – Østandsserien: Henrik gjennomgikk den ukomfortable situasjonen i 

Østlandsserien, der svært mange lag i 1. divisjon etter foregående sesong etter gjeldende regler 

vil rykke ned. Det vil nå først bli avklart hvilke lag som bekrefter deltagelse i Eliteserien 

2015/16, og deretter vil det bli gjort en endelig vurdering av Østlandsserien med eventuelle 

forslag om tiltak. Styret tok dette til etterretning. 

3.3 Søknad fra Stavanger om å arrangere NM Lag 2016: Søknaden ble enstemmig godkjent.  

3.4 Henvendelse vedrørende mulig arrangement EM eller VM Ungdom i Bergen: Styret 

diskuterte denne ideen, som nok kunne ha mye for seg, men som på ingen måte var noen enkel 

sak. Det var enighet i styret om å invitere Ole Valaker, som hadde kommet med henvendelsen, til 

et kommende styremøte for å redegjøre nærmere for ideen. Frem til da vil Sjakkontoret utrede 

hvilke vesentlige forhold man må være klar over før man eventuelt starter prosess for å få et slikt 

arrangement til Norge. 

3.5 Øvrige turneringsrelaterte saker 

3.5.1 Forslag om styrket prosess ifbm tildeling av arrangementer: Styret tok forslaget fra 

Marianne Langvik til etterretning, og ba Sjakkontoret om å tilpasse gjeldende praksis til ånden i 

Mariannes forslag. 

3.5.2 Henvendelse om uttak til EM for lag i Reykjavik i november 2014: Sentralstyret tok de 

aktuelle synspunkter fra Bjørn Berg Johansen til etterretning og ba Sjakkontoret om å gi 

meddelelse tilbake om dette. 

 

Sak 4 Sjakk i Skolen-prosjektet 
Geir viste til utsendt informasjon, og orienterte om fremdriften i dette prosjektet. 

Prosjektgruppen er nå godt i gang med arbeidet, og lansering av prosjektet overfor skole-Norge 

er planlagt til tirsdag 3/11. Prosjektet vil bli rullet ut fylke for fylke, med to fylker i 1. halvår 

2016, og deretter 4 fylker per halvår frem til våren 2018. Først ut er Rogaland og Sør-Trøndelag. 

Styret ga generelt positive kommentarer til fremdrift og skisserte løsninger, selv om ett 

styremedlem argumenterte for mulige alternative løsninger og prioriteringer enn de valgte på 

ulike områder. Prosjektgruppen har for øvrig tatt kontakt med Trøndelag Sjakkrets Ungdom for å 

avholde planleggingsmøte for arbeidet der, og vil foreta tilsvarende henvendelse til Rogaland 

med det første. 

 

Sak 5 Antall kretser i NSF 

Bjørn viste til utsendt sakspapir og behandlingen av denne saken i forrige styre og på 

kongressen. Styret ga generelt sin tilslutning til å videreføre dette arbeidet i hht de skisser som 

foreligger, og Sjakkontoret ble bedt om i nært samarbeid med styret å iverksette det videre 

arbeidet, herunder bl.a. å involvere interesserte klubber og kretser. Ett styremedlem ga dog 

uttrykk for sterke forbehold for hensiktsmessigheten av å gjennomføre den aktuelle skissen for 

sitt eget kretsområde.  

 

Sak 6 Styrets prioriteringer for perioden 2015/16 

Bjørn innledet med noen betraktninger om hvilke prioriteringer som syntes å burde ligge fast for 

kommende periode: Skolesjakkprosjektet, Arbeid for å støtte og videreutvikle klubbene og deres 

arbeid, og Inntektsarbeidet – herunder utredning av mulighet for eventuell offentlig støtte til 

NSFs arbeid. Han pekte også på behovet for å diskutere hvilke initiativ Norsk Sjakk bør 

prioritere nå for å stå best mulig rustet den dagen vi ikke lenger har samme drahjelp ved å ha 

verdensmesteren som vi har nå for tiden. Hele styret ga deretter individuelle innspill til slike 

prioriteringer, herunder kvalitet ved arrangering av turneringer, videreutvikling av 
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dommerstanden, økning av kvinneandelen av medlemsmassen, styrket media-arbeid med sikte 

på økt synlighet, kvalitet på hjemmeside med særlig vekt på tilgjengelighet av dokumentasjon og 

på selvhjelp-informasjon/verktøykasser for klubber og andre, dialog og samarbeid med klubb-

Norge, og arbeid for å sikre og styrke NTGs rolle. Styret vedtok å arbeide videre med disse 

sakene i kommende styremøter. Bjørn meddelte for øvrig at han ville arbeide tett sammen med 

generalsekretær og Jøran Aulin-Jansson i en gruppe som ville se nærmere på aktuell 

inntektsmuligheter fremover, og løpende rapportere til styret fra dette arbeidet.           

 

Sak 7 Eventuelt 

7.1 Mottatte forslag 
7.1.1 Hederstegn: Styret vedtok etter mottatt forslag fra Torstein Bae å tildele Reidar Stjernen i 

NRK  NSFs hederstegn i Gull for sitt nybrottsarbeid med sjakk på TV. Sjakkontoret vil 

samarbeide med Bae om selve tildelingen. 

7.1.2 Hedersplaketter: Styret vedtok etter mottatt forslag fra Øystein Brekke å tildele Morten 

Røine og Jon Friis, begge Hønefoss SK og begge 80 år i 2015, NSFs hedersplakett, etter lang og 

fortjenestefull innsats. Sjakkontoret vil sørge for at tildelingen kan skje under den kommende 

Hønefoss GP i høst. 

7.3 FIDE-delegat: Bjørn ble utpekt til FIDE-delegat og ECU-delegat etter Jøran Aulin-Jansson, 

som innehadde disse rollene. 

7.4 Møteplan 2015/16: For alle ordinære møter ble den utsendte møteplanen vedtatt, dvs 

styremøter tirsdagene 8/12, 26/1, 15/3, 24/5 og 21/6, alle dager kl 17 på Sjakkontoret i Oslo.  

7.5 Neste styremøte: Det neste møtet vil ha et litt annen format enn ordinært: møtestart fredag kl 

18, møte frem til kl 20, og deretter en styremiddag. Så start del 2 lørdag kl 08:30 frem til en 

avsluttende lunsj kl 13. Møtet vil finne sted i Oslo etter nærmere stedsangivelse. Under møtet vil 

det bli gitt en gjennomgang av FIDE-relaterte prosesser og andre FIDE-forhold. Bjørn foreslo 

datoene 23-24/10 (da han ikke kunne 16-17/10 som det sto i styrepapirene). Alle tilstedeværende 

bekreftet at de kunne delta bortsett fra Marianne, som dessverre var forhindret. Konklusjonen ble 

å forespørre Carsten (som da hadde forlatt møtet) og Bård Vegar om deres tilgjengelighet, og 

deretter beslutte endelig.      

 

   

 


