
REFERAT FRA 1. MØTE 10/5 (TELEFONMØTE), KLOKKEN 17.00 

 

Tilstede: Håvard Løvik (leder), Øyvind Malin, Ellen Øen Carlsen, Truls Jørgensen, Kjetil 

Stokke, Ellisiv Reppen og Dag Danielsen (generalsekretær). 

Forfall: Maria Pitz Jacobsen, Geir Werner, Jonar Lensebakken og Jøran Aulin-Jansson. 

 

 

Sak 1 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 2 Konstituering av det nye styret 

 

Det nye styret ble konstituert. 

Vedtak: Øyvind Malin ble valgt til nestleder. Ellen Øen Carlsen ble valgt til 

turneringssjef. 

 

Sak 3 Økonomi 

 

TJ redegjorde for at det blir ansatt prosjektansvarlig for skolesjakk.no på deltid i nærmeste 

fremtid. Stillingen tas sikte på å utvides til et heltidsengasjement fra og med august. 

 

Sak 4 Evaluering av årsmøtet og lederseminaret 

 

DD redegjorde for at det var veldig positive reaksjoner og tilbakemeldinger på lederseminaret, 

så vel på program som på arrangementsted. Det har kommet negative tilbakemeldinger på 

tonen i noe av kritikken på årsmøtet. 

Vedtak: Neste års arrangement arrangeres i motsatt rekkefølge med lederseminar 

lørdag og årsmøte søndag. 

 

Sak 5 Terminliste forbundsstyremøter 

 

Tentativ terminliste for forbundsstyremøter ble vedtatt: 

Vedtak: torsdag 3/6, kl 17.00 telefonmøte (kriterier for frifondutdeling): lørdag 3/7 

fysisk møte (Fredrikstad); mandag 30/8, kl 17.00 telefonmøte (1.frifondtildeling), lørdag 

11/9 fysisk møte (Modum); tirsdag 12/10, kl 17.00 telefonmøte (kvartalsrapport); lørdag 

20/11, kl 17.00 (Fagernes). 

 

Sak 6 Sjakk i skolen 

 

HL redegjorde for at ”Sjakkintro” allerede er i gang. I første omgang vil prosjektet antagelig 

igangsettes i fem fylker og det er mål om å arrangere en landsfinale i mai. 

 

Sak 7 Barnesjakk. No 

 

TJ redegjorde for at vedlikehold av plattformen vil finansieres i samarbeid med ”Sjakk i 

skolen”. Han mente at man bør samordne nyhetsproduksjonen til barnesjakk.no med 

redaktøransvaret for ”Førsteraden”. Arbeidet bør gjøres i samarbeid med sjakkontoret. TJ har 

sendt ut en e-post vedrørende det sikerhetsmessige rundt prosjektet. Han ønsker tilbakemelder 

på dette innen førstkommende søndag. 



 

Sak 8 Nordisk møte og besøk av Gary Kasparov 

 

HL redegjorde for vellykket samarbeidsmøte om sjakk i skolen i Sandvika i forrige uke. 

Representanter for Danmark, Finland, Norge og Sverige møttes. Garry Kasparov var også 

gjelst. Det tas sikte på å arrangere lagsjakk på internett landene i mellom. 

 

Sak 9 Eventuelt 

 

HL fortalte om kandidatsituasjonen for Norges OL søknad og presidentvalgene i ECU og 

FIDE. Norges sjanse til å få arrangementet har øket vesentlig på grunn av at Bulgaria er 

eneste konkurrent. 

 

DD redegjorde for at NSF og USF hadde deltatt på en historisk og meget vellykket åpen 

høring i Stortingets kulturkomité vedrørende Tromsø 2014 og sjakk i skolen. Han roste EØC 

for flott innlegg i høringen. 

 


