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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.5, 2017/18 

Referat  
 

Sjakkontoret, onsdag 24. januar 2018 kl 17:00-20:15 
 
Tilstede: Morten L Madsen (president), Henrik Sjøl (turneringsleder), Otto Milvang (kasserer), 
Vilde Bjerke, Johannes Kvisla (styreleder USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent). 
Forfall: Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Bård Vegar Solhjell, Ida Landsverk og Morten 
Johnsen 
 
Sak 0 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent.  
 
Sak 22. Referat 
Referat fra sentralstyremøte 29.11.17 ble godkjent 
 
Sak 23 Rapporter 
23.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport med foreløpig regnskap for hele 2017, og 
gjennomgikk de viktigste punktene. NSF ligger fortsatt an til å levere et driftsresultat for hele 
2017 i tråd med revidert budsjett. Årsregnskapsprosessen planlegges ferdig avsluttet per 28.2.18. 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
23.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste at NSF hadde 3.977 medlemmer i 
2017, noe som er ny rekord – for 3. år på rad, og samtidig 5. år på rad med vekst. NSF har fått 10 
nye klubber i løpet av året. Styret tok den gledelige orienteringen til etterretning. En diskusjon 
om hvordan NSF kan oppnå fortsatt vekst konkluderte med at styret ba administrasjonen om å 
komme tilbake til neste styremøte med en evaluering av mulighetene som kan ligge i å knytte 
sterkere kontakter med de mange norske nettspillerne som per i dag ikke er organisert i NSF. 
23.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a.at Sjakkontoret for tiden er inne 
i en ny hektisk fase. Lansering av USF-akademiet, Wave 5 i SkoleSjakken og Sjakk5ern, samt at 
regnskapet nå føres av Sjakkontorets ansatte preger det daglige arbeidet. Prosjektet for nytt 
medlemssystem nærmer seg konklusjon, med sannsynlig innstilling til neste styremøte på å gå 
over til Hypersys 2, som også benyttes av USF. Av andre hendelser noteres at styret har 
forlenget avtalen med generalsekretær med 3 nye år, og at Yonne Tangelder går over på 60 % 
stilling fra 1.2.18, mot 80 % per i dag.     
23.4 SkoleSjakken: Wave 5 ble lansert primo desember 2017, med 7 lærerkurs i Oslo og 
Akershus i januar. Oppslutningen var vellykket, med ca 80 nye skoler med, og etter at alle 
landets fylker nå er med har prosjektet med vel 400 skoler totalt, og hatt vel 800 lærere på kurs. 
Der er lansert et prøveprosjekt for Sjakk5ern i Trøndelag i inneværende skoleår, med 
kommunemesterskap 6-8 steder i mars, og så fylkesmesterskap i Trondheim i april 2018. 
Responsen er overveldende, med 105 5-klasser med vel 1500 elever i 30 kommuner påmeldt så 
langt. Arbeidet med å etablere sjakk som valgfag i ungdomsskolen, i et samarbeid med en skole i 
Trondheim går etter planen. Den planlagte landsfinalen for SkoleSjakken i Oslo-området i mai 
2018 avlyses, da forholdet arbeid/effekt ikke vurderes som attraktiv nok. Finansieringsarbeidet 
for videreføring av SkoleSjakken pågår.  Geir gjennomgikk et foreløpig prosjektregnskap for 
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SkoleSjakken per 31.12.17 (31 måneder inn i prosjektet). Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 24 Kvinnereruttereringsutvalgets rapport 
Geir viste til vedtaket i forrige møte der styret hadde bedt om å få fremlagt en konkret 
handlingsplan for videre arbeid. I et møte primo januar hadde en gruppe bestående av Vibeke 
Ekeland Grønn, Tor Skaslien, Kristoffer Gressli, Maud Rødsmoen og Geir Nesheim jobbet 
gjennom utvalgsrapportens ulike forslag, og laget en foreløpig plan for implementering. Styret 
vedtok å sette ned en komite for gjennomføring av tiltakene. Presidenten vil snakke med en 
omforent kandidat for å få satt sammen utvalget og lede arbeidet. 
 
Sak 25 Lyn-Hurtig VM i Saudi Arabia 
Mesterskapet, som ble spilt i romjulen 2017,hadde fått mye kritikk siden ikke de israelske 
spillerne hadde fått delta. NSF hadde i januar 2018 mottatt et brev fra organisasjonen Med Israel 
For Fred (MIFF), som oppfordret NSF til «å ta initiativ til og være pådriver for at israelske 
sjakkspillere ikke blir utestengt fra store og viktige turneringer flere ganger». Styret vil nå 
gjennomgå saken i detalj, og invitere andre relevante aktører med i disse diskusjonene. 
Presidenten vil organisere dette arbeidet. 
 
Sak 26 Møte med Valgkomiteen  
Leder av NSFs Valgkomite Arne Danielsen orienterte om deres arbeid. Styret understreket i den 
påfølgende diskusjonen viktigheten av å finne styrekandidater som brakte inn ønsket 
kompetanse, som reelt kunne bidra både i styrets eget arbeid og gjerne også på andre områder 
innen norsk sjakk, og som var motivert for å gi styrearbeidet prioritet og å gjøre en innsats.  
 
Sak 27 Turneringer, Arrangementer mv 
27.1 Beslutningssaker: 
27.1.1 NM Hurtigsjakk for Seniorer 2018: Det forelå tre søknader. Styret tildelte enstemmig 
mesterskapet til Lillehammer SK. Administrasjonen sender tildelingsbrev, og kontakter de andre 
søkerne med begrunnelse for beslutningen og oppfordring om å søke andre mesterskap videre 
fremover. 
27.1.2 Program NM for Klubblag 2018: Styret gjennomgikk mottatt utkast fra arrangøren 
Søråshøgda SK. Mesterskapet skal spilles 10-13/5. Styret godkjente utkastet, dog med den  
justering at arrangøren skal opprettholde løsningen med liveoverføring av minst 12 brett, slik det 
fremgår av opprinnelig søknad. Administrasjonen vil meddele vedtaket til arrangøren 
27.1.3 Dispensasjonssøknad fra Follo SK om fritak fra kravet i NSF lover § 4 om at deltagere i 
turneringer må være medlem av NSF: Styret avslo søknaden, da det ikke ble ansett å foreligge 
spesielle årsaker som tilsa dispensasjon. Administrasjonen meddeler vedtaket til søkeren. 
27.2 Øvrige turneringsrelaterte orienteringssaker med sakspapir utsendt: Disse ble alle tatt til 
etterretning, herunder rapport fra Terminlistemøte 18.1.18, orientering om NSFs rolle under 
Fischer-Random matchen i Bærum i februar, om EM Sr 2018 og om Nordisk 2019. 
27.3 Reglementssakene fremmet av Henrik Sjøl: Disse måtte av tidshensyn utsettes til neste 
møte.  
 
Sak 28 Eventuelt 
28.2 Forslag om tildeling av NSFs Hederstegn i Gull: Tidligere president Jøran A Jansson hadde 
foreslått at NSFs Hederstegn i Gull ble tildelt NRKs programleder Line Andersen, for hennes 
arbeid ifbm kanalens sjakk-sendinger. Styret vedtok forslaget enstemmig.  
28.3 Rapport fra utvalgsarbeid «Dommertitler»: Otto orienterte kort om arbeidet, der han selv 
som utvalgsleder, sammen med Anniken Vestby og Erling Skjelstad, nå så på strukturen for 
dommertitler mv. En innstilling ville bli sendt til RU for uttalelse, og deretter bli gjennomgått på 
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dommerseminaret i april, før evt vedtak på kongressen i juli. Styret tok orienteringen til 
etterretning.         
28.4 Neste styremøte: onsdag 4.4.18 kl 17 på Sjakkontoret.  
  
  
 
 


