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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 5, 2016/17 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 22. februar 2017 kl 17:00-21:30 

 

Tilstede: Morten L Madsen, Vilde Bjerke, Ellen Øen Carlsen, Vibeke Ekeland Grønn, Henrik 

Sjøl, Steinar Leite, Otto Milvang, samt Geir Nesheim  

Forfall: Bård Vegar Solhjell, Johannes Kvisla 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 20. Referat 

Referat fra møter 14.12.16 og 27.1.17: Referatene ble godkjent. 

 

Sak 21 Rapporter 

21.1 Regnskap 2016: Geir viste til utsendt rapport, og orienterte kort. Årets regnskap er nå i 

sluttproduksjon, og forventes å ende på et driftsresultat i tråd med revidert budsjett godkjent av 

kongressen, altså et lite overskudd. Videre fremover er det fortsatt grunn til å utvise betydelig 

økonomisk nøkternhet. Det vil bli forsøkt oppnådd et noe større overskudd i 2017. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 

21.2 Medlemstall: Geir orienterte. NSF hadde per 31.12.16 3.454 medlemmer, som er ny rekord 

(19 medlemmer (+0,6%) flere enn i 2015). 8 nye klubber har kommet til i 2016. 

Medlemsinngangen ved starten av 2017 har vært på normalt nivå – første deadline for klubbene 

er 28.2.17. Gledelig nok er det allerede 5 nye klubber i 2017: Flekkefjord, Hurum, Fauske, 

Løperen og Tydal.  

17.2.1 Aktivitet i kretsene: Geir viste til utsendt materiale. Alle kretser utenom Agder og 

Helgeland & Salten hadde kretsstyrer i 2016. 9 av 16 kretser avholdt kretsmesterskap i langsjakk 

ila året. Sjakkontoret kontakter nå de mest passive kretsene for å se hva som kan gjøres. 

17.3 Kontorrapport: Geir meddelte at Sjakkontoret fortsatt er inne i en periode med normal drift. 

Ramya Inamdar hadde ferie i 6 uker rundt juletider (var i India), men oppgavene ble holdt god 

unna av LivMette. Regnskap Inhouse-prosjektet går etter planen. Regnskapet føres altså fra 

1.1.17 på Sjakkontoret, av nåværende medarbeidere.  

17.4 SkoleSjakken: Wave 3 – Vestfold, Telemark, Agder og Møre & Romsdal – har avholdt 

oppstartkurs i januar 2017, med vel 50 nye skoler og over 110 lærere på de 6 kursene. Et arbeid 

pågår for å søke å oppnå offentlige midler til å fortsette prosjektet i perioden frem til 2021. 

17.5 Rapport fra utvalg for rekruttering av kvinner: utsatt til neste møte 

 

Sak 22 Turneringer, Arrangementer mv 

22.1 Mulig VM match i Norge i 2018: Geir viste til utsendt notat og orienterte.  

22.2 Codanserien og Seriesjakken: Henrik orienterte. Alt går pt ihht planene. Siste spillehelg er 

3-5.3, og kvalifisering for eliteserien 2017-18 avvikles i OSS lokaler 31.3-2.4 

22.3 Status diverse utredninger og høringer: Otto viste til utsendt notat og orienterte. Det var 

innkommet mange kommentarer til de tre forslagene, om Rating, NM-klasser, og Monrad-

systemet. Arbeidsgruppen vil legge frem en samlet rapport og innstilling til neste styremøte.  
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22.4 Samarbeid Olympiatoppen: Samlingen i februar ble avlyst pga laber deltagelse. Neste og 

siste samling er i mai. 

22.5 Andre turneringsrelaterte saker 

22.5.1 Søknad om støtte fra Oslo Chess Festival 2017 (2. år). NSF må dessverre meddele av det 

heller ikke i år kan gis direkte støtte, men OCF anbefales å søke Arnold Eikrems fond, der de 

oppnådde kr 8t i støtte i fjor. 

22.5.2 Saker vedr Landsturnering 2018: Styret godkjente de foreslåtte avgifts- og premienivåer. 

Arrangøren (Moss) bes om å tilpasse spilleprogrammet, slik at det ikke er dobbeltrunde dagen 

etter Kongressen. 

22.5.3 Norway Chess 2017 – Sidearrangementer: NSF vil avholde et klubblederseminar fredag 

9.6 kl 10-16, og en NGP turnering 9-11.6. Geir og Henrik følger opp.  

22.5.5 NM-avgifter: Geir viste til utsendt notat om NM-avgifter NM Lyn mv. Styret vedtok de 

foreslåtte avgiftene. Sjakkontoret tar saken videre.  

22.5.6 VM Landslag: Turneringen foregår i Khanty-Mansijsk, Russland. Norge skal delta. 

Uttaksarbeidet pågår i regi av Uttaksutvalget for Åpen klasse, og vil bli offentliggjort så snart 

laget er klart. 

22.6 Tildeling av arrangementer 

22.6.1 NM Hurtigsjakk Senior 2017: Asker hadde søkt om dette i romjulen, og ble tildelt 

arrangementet. PS: Det har senere blitt klart at Asker ikke skal ha mesterskapet. Arbeidet med å 

finne ny arrangør fortsetter. 

22.6.2 Nord-norsk Mesterskap Individuelt 2017: Tromsø tar dette. Henrik følger opp. 

22.7 Toppsjakkutvalget: Leder Atle Grønn har trukket seg av personlige årsaker. Geir og Ellen 

finner ny person og meddeler styret valget for godkjenning. 

 

Sak 23. NSFs 96. Kongress 2017 – 2.7.17 i Stavanger 

Geir viste til utsendt tidsplan og orienterte. Alt er i rute. Invitasjon sendes ut torsdag 2.3.17 – 4 

måneder før Kongressen.  

 

Sak 24. Eventuelt 

24.1 Åpent brev om kvinneandel i styrer, komiteer og utvalg: Sheila Barth Sahl, Silje Bjerke 

m.fl. hadde i desember 2016 sendt et åpent brev til NSF og USF om dette temaet. Styret 

diskuterte saken, og vedtok med 4 mot 3 stemmer følgende: 

I NSFs komiteer og utvalg skal ved fremtidige utnevnelser begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal for øvrig være forholdsmessig ifht 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Dog skal det, hvis det er mer enn 3 personer, 

minst være to personer av hvert kjønn. 

Vedtaket er inspirert av Norges Idrettsforbunds Lovnorm for Idrettslag, der det i §12 siste ledd 

heter: 
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. 

Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. 

 

24.2 Dommerreglement – forslag til endring: Geir viste til notat fra Kristoffer Gressli, og orienterte kort. 

Saken dreier seg om krav til dommergrad ved «øvrige FIDE-ratede turneringer»: Styret vedtok forslaget 

om å stryke kravet om minimum autorisert kretsdommer, da dette vil bli uhåndterlig for mange klubber. 

Sentralstyret vil for øvrig med det første iverksette at arbeid med en full gjennomgang av 

dommerreglementet. 

24.3 Hederstegn: Sentralstyret vedtok 3 begrunnede forslag om hederstegn: NSFs gullmerke til Atle 

Grønn, OSS og Tarjei Svendsen, OSS (forslag fra Morten Madsen; enstemmig vedtatt) og Sverre Hebnes, 

Æresmedlem Rogaland Sjakkrets (forslag fra Øystein Brekke; enstemmig vedtatt). Sjakkontoret 

effektuerer.  
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24.4 Nordic Queen – sluttrapport: Geir meddelte at Sheila vil bli invitert til neste Sentralstyremøte for å 

avgi en sluttrapport fra dette prosjektet. 

24.5 Neste styremøte: onsdag 5.4 kl 17, på Sjakkontoret. 


