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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte torsdag 15. februar 2018 kl 16:30-18:30, Sjakkontoret 

 

Tilstede: Johannes Kvisla, Elise Forså (telf), Lasse Løvik (telf), Joachim B. Nilsen, Morten L Madsen 

(NSF, telf), og Geir Nesheim, generalsekretær/ referent 

Forfall:, Maud Rødsmoen, Eyvind Larre,  Alise Haukene 

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 22 Referat 

Referat fra styremøte 11.11.17 ble godkjent. 

Sak 23 Rapporter  

23.1. Foreløpig regnskap per 31.12.17: Geir viste til utsendt regnskapsrapport og orienterte kort. Det 

forventes at endelig driftsresultat for 2017 vil ligge nær revidert budsjett. Det arbeides nå med 

ferdigstillelsen av regnskapet. Styret tok orienteringen til etterretning. 

23.1.b Styrets forslag til revidert budsjett 2018 og budsjett 2019 til årsmøtet: Geir viste til utsendt 

forslag og orienterte. Det legges opp til 0-resultat. Det foreslås ikke kontingent-økning i 2019. Styret 

ga sin tilslutning til forslagene, som nå vil bli lagt frem for årsmøtet.  

23.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte det gledelige i at de to siste års 

medlemstilbakegang i år var snudd til 19 % fremgang i 2017. Men det må fortsatt gjøres mye arbeid 

for å sikre at den gode utviklingen fortsetter. Styret tok orienteringen til etterretning.  

23.2.2 Vestfold Sjakkrets Ungdom: Geir orienterte om en henvendelse fra kretsen, som sliter med å 

få valgt nytt styre. Styret vedtok å kontakte kretsen med sikte på en løsning, der ett alternativ var å 

be største klubbs styre om å fungere som kretsstyre i en overgangsperiode inntil nytt kretsstyre 

kunne velges.   

23.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. Her nevnes at det kommer noen 

personalendringer etter at både kommunikasjonskonsulent og SkoleSjakken-medarbeider hadde sagt 

opp sine stillinger med fratredelse senere i vår. Arbeidet med å finne erstattere er iverksatt. Styret 

tok kontorrapporten til etterretning.  

23.4 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. Lanseringen av siste Wave 5 skjedde 

ultimo november 2017 – vel 80 skoler i Oslo og Akershus har blitt med i prosjektet. Det ble i 

november lansert et pilotprosjekt etter mønster av svenske Schack-4:an i Trøndelag. Dette 

delprosjektet har fått veldig god oppslutning med 60-70 skoler og over 110 klasser, og det arrangeres 

nå finaleturneringer rundt om i fylket. Den planlagte landsfinalen for SkoleSjakken i Oslo i mai 2018 
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er avlyst, da det ikke anses å være et behov for denne. Inntektsarbeidet for videreføring av 

Skolesjakken pågår, bl.a. med søknader om statsstøtte og prosjektmidler fra en stiftelse. Geir viste 

også et foreløpig prosjektregnskap for Skolesjakken for perioden 1.6.15-31.12.17. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 

23.5 USF-akademiet: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Første samling i Oslo i november 

med 12 deltakere ble vellykket, og ny samling var planlagt til å finne sted i Kragerø under turneringen 

der i februar. Hovedtema blir kretsdommerkurs. Styret uttrykte tilfredshet med utviklingen for USF-

Akademiet. 

23.6 Jenteutvalgets rapport: må vente til neste møte pga Eivind Larres forfall.  

Sak 24 Årsmøte 29/4-18 i Sarpsborg 

Geir viste til utsendt notat og orienterte. Styret planla egen deltagelse, og ble enige om hvem som 

jobber med forslag til ny valgkomite. Det var foreløpig ikke kommet inn noen forslag – fristen for 

dette er 28.2.18.   

Sak 25 Turneringer og Arrangementer 

25.1 KM Skolelag – krav om medlemskap i USF for å delta: Geir viste til utsendt notat, og orienterte 

om at det verserte usikkerhet på visse hold om dette. Styret fastslo at kravet om medlemskap 

gjelder, og ba generalsekretær sørge for presisering av dette i aktuelle reglementer for å unngå 

usikkerhet videre fremover.  

25.2 Landslagssamling og Region-samlinger: Geir viste til utsendte notater om dette, og orienterte 

kort. Styret ga sin tilslutning til de opplegg som ble presentert, herunder at LLS-økonomien skal gå i 

balanse, ved at det innføres en hensiktsmessig reisestøtte ordning, og at aktuelle kretser nå inviteres 

til å arrangere regions-samlinger. 

25.3 Søknad NM jenter 2019: Det forelå kun en søknad – fra Konnerud. Styret tok til etterretning at 

en annen klubb hadde signalisert ønske om å søke. Saken ble utsatt til neste styremøte, og 

generalsekretær fikk i oppdrag å sondere for evt. å få inn flere søknader.   

 

Sak 26 Prosjekter og Utredninger 

26.1 Uttak i gruppene U10 og JU10 til EM og VM for Ungdom: Et utvalg bestående av Lasse Løvik 

(leder), Johannes L Kvisla, Anniken Vestby og Erle M Hansen hadde laget en utredning om dette. Den 

konkluderte med at man ikke ønsket åpent uttak, men at det regelfestes at Norge åpner for å sende 

spillere i U10, og at eventuelle søknader om dette vil bli behandlet separat og konkret. Utvalget 

foreslo også at saken legges frem for årsmøtet. Styret ga sin tilslutning til utvalgets forslag. 

26.1 En aktuell dispensasjonssøknad for deltagelse i U10 EM/VM vil som følge av denne prosessen 

først bli behandlet etter årsmøtet. 

26.2 BGP – neste skritt: Johannes Kvisla foreslo at det settes ned et utvalg som ser på BGP, og om det 

kan være aktuelt med noen grep for videre utvikling. Styret ga sin tilslutning til dette, og ba Johannes 

sette sammen et utvalg.  

Sak 27 – Møte med Valgkomiteen – utsatt til neste møte 

Sak 28 Aktuelle reglementsaker 

28.1 Justering av reglement NM Ungdom  pkt 6 (forslagsstiller: Sjakkontoret) – Forslaget ble vedtatt 

28.2 Tidskontroll, runder og påmelding NM Ungdom (forslagsstiller: Kristoffer Gressli): Forslaget ble 

vedtatt. Det forelå også innspill fra Leif Bjornes og Per Olsen. Disse vil bli kontaktet og orientert som 
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del av det videre arbeidet med implementeringen av endringene. 

28.3 Reglement NM Jenter: Styret vedtok visse endringer i reglementets pkt .2 

28.4 Justering Rating-reglement alle USFs NM: Styret vedtok å justere ordlyden i alle 4 NM-reglement 

for å reflektere overgang til FIDE-rating.  

Sak 29 Retningslinjer Frifond 

Styret vedtok retningslinjer for Frifond-tildeling i 2018.  

Sak 30 Eventuelt 

30.1 Neste styremøte: søndag 11.3 kl 14 på Sjakkontoret, Oslo 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 


