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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte 5 2017/18 - søndag 11. mars 2018 kl 14-16:15, på Sjakkontoret 

 

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

Madsen (NSF, telf), Maud Rødsmoen (delvis, på telf), Alise Haukens (telf) og Geir Nesheim, 

generalsekretær/ referent 

Forfall: Ingen.  

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 31 Referat 

Referat fra styremøte 15.2.18 ble godkjent. 

Sak 32 Rapporter  

32.1 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte at medlemsinngangen (1697 medlemmer 

per 9.3.18) var lavere enn på samme tid i fjor. USF venter fremdeles på at en del større klubber skal 

melde inn medlemmer. En gledelig nyhet var 5 nye lokallag med til sammen 129 medlemmer. Styret 

tok orienteringen til etterretning.  

32.2 Sjakk5ern og SkoleSjakken: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Sjakk5ern, som arrangeres 

som et pilotprosjekt i Trøndelag inneværende skoleår, her fått med hele 69 skoler og 116 5-klasser.  

Man har nå kommet frem til de 8 distriktsfinalene, med god oppslutning også i disse.  I april avholdes 

det fylkesfinale i Trondheim, arrangert av USF. Det innebærer ihht USFs reglementer krav om 

medlemskap. Styret vedtok kr 50 i årskontingent for disse deltakerne, med sentral innkreving. Krets 

og lokale klubber vil bli involvert for oppfølging av de nye medlemmene. SkoleSjakken-prosjektet 

arbeider nå med å oppnå finansiering av en videreføring ut over 2018. Flere søknader prosesseres 

parallelt. Styret tok orienteringen til etterretning.   

32.3 USF-akademiet: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Samlingen i Kragerø under 

turneringen der i februar var vellykket, med fremmøte fra 11 av 12 kandidater (et sykdomsforfall). 

Hovedtema var kretsdommerkurs med Tom Eriksen. Neste samling er i Stavanger under Norway 

Chess, med FIDE-trenerkurs som hovedinnslag.  Styret uttrykte tilfredshet med utviklingen for USF-

Akademiet. 

32.4 Jenteutvalget: Eivind Larre viste til utsendt rapport og orienterte, bl.a. om de positive 

erfaringene med analysetilbud under NM Ungdom, noe som vil bli videreført også i år. Det er også 

planer om aktivitet under Landsturneringen samt en fellesreise til turnering. Det vil også bli jobbet 

for å få opp deltagelsen i Jente-NM 2019, etter den skuffende deltagelsen i år. Det jobbes også med å 

detalj-fordele årets budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.  Joachim B Nilsen har for øvrig 

tiltrådt Jenteutvalget, der også Monika Ratama er med.  
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Sak 33 Årsmøte 29/4-18 i Sarpsborg 

33.1 Forslag 

33.1.1 Om krav om medlemskap i USF for deltagelse i KM Skolelag, fra Ole Valaker, Søråshøgda og 

Kristoffer Gressli, SK Stjernen Ungdom: Forslagsstillerne anbefalte at kretsene selv kunne avgjøre 

dette. Styret diskuterte saken, og kom til at det ikke ville gi årsmøtet noe råd i saken, men la 

årsmøtet ta stilling på fritt grunnlag.  

33.1.2 Deltagelse i klasse U10 under EM for Ungdom: Styret godkjente at et konkret forslag som var 

utarbeidet på basis av sakspapir til forrige styremøte vil bli lagt frem for årsmøtet. Hovedinnholdet er 

at det åpnes for at det kan søkes om deltagelse. Slike søknader vil bli behandlet individuelt og 

konkret.  

33.1.3 Krav om at medlemmer følger vedtak i USFs organer: Generalsekretær ble gitt fullmakt til å 

utforme et konkret forslag til årsmøtet om dette på styrets vegne, på basis av erfaringer den senere  

tid.  

33.2 Revidert budsjett 2018 og budsjett 2019: Geir orienterte om at FUV hadde kommet med nye tall 

etter forrige styremøte, og at styret derfor burde forslå – 100 tkr i driftsresultat i revidert budsjett for 

2018, og – 50tkr i budsjett 2019. Styret godkjente dette.  

33.3 Valg: Geir orienterte om den informasjon som var sendt valgkomiteen ifht årets valg. 

Styrelederen sonderer med den sittende valgkomiteen ifht styrets forslag om ny valgkomite.  

33.4 Styrets Deltagelse under Årsmøtet: Styret gjennomgikk hvem som kunne delta i Sarpsborg. Det 

oppfordres generelt sterkt til at styremedlemmer er til stede under årsmøtet.  

 

Sak 34 Turneringer og Arrangementer 

34.1 Søknad NM jenter 2019: Det forelå to søknader – fra Konnerud og Gullkongen Stjørdal. Styret 

tildelte mesterskapet til Gullkongen, og ba generalsekretær ta kontakt med arrangøren for å tilse at 

arrangementet oppfylte ulike krav om bl.a. spillelokaler, overnattingstilbud mm.  

34.2 Landslagssamling og Region-samlinger: Geir viste til utsendte statusrapport om dette, og 

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

gå i balanse, ved at det er innført en hensiktsmessig reisestøtte ordning, og at aktuelle kretser nå 

inviteres til å gjennomføre regions-samlinger i samarbeid med USF sentralt. 

 

Sak 35 Prosjekter og Utredninger 

35.1 BGP: Johannes Kvisla orienterte om at utvalget ville bestå av han selv som leder, og dessuten 

Kristoffer Gressli, Erle M Hansen og Anniken Vestby. BGP-general Hans-Inge Kongevold vil dessuten 

bli løpende involvert i prosjektarbeidet. Styret tok orienteringen til etterretning.  

35.2 Analyse av USFs medlemsfordeler: Geir viste til styrebehandling 11.11.17 under sak 17.5, samt 

til utsendt notat. Styret diskuterte saksområdet, som dreier seg om hva som kan gjøres for at 

belastningen på tillitsvalgte ikke skal bli så stor at man ikke orker med. Konkret vedtok styret å be 

generalsekretær iverksette to prøveordninger - en med sentral innkreving for et mindre antall 

lokallag, og en med støtte til oppretting av bankkonto samt registrering i Brønnøysund for nye lag. En 

rapport med observasjoner og innstilling skal fremlegges for styret høsten 2019.  

Sak 36 Eventuelt 

Ingen saker til behandling.  

Etter styremøtet var det hyggelig middag på Sagene Lunchbar for de fremmøtte.  


