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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 3 i perioden 2018/19 – tirsdag 20.11.18 på Sjakkontoret, kl 17-19 

 

Tilstede: Johannes Kvisla, Joachim B. Nilsen, Lasse Løvik (telefon), Eyvind Larre, Elise Forså (Skype), 

Alise Haukenes (telefon), Morten L Madsen (NSF, telefon), og Geir Nesheim, generalsekretær/ 

referent 

Forfall: Maud Rødsmoen 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 14 Referat 

Sak 14.1 Referater fra styremøte 5.9.18: ble godkjent. 

 

Sak 15 Rapporter  

Sak 15.1 Regnskap per 31.10.18: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. USF ligger an til å få et 

driftsresultat i tråd med revidert budsjett vedtatt på årsmøtet i april. Styret tok orienteringen til 

etterretning.  

Sak 15.1.1 Frifond 2018, 2. tildeling: Geir viste til notat om Frifond 2018. USF har fått ca. 1,1 mill kr til 

fordeling, omtrent som årets før. Pengene utbetales til lokallagene i to omganger: i september (581 

tkr) og i november (452 tkr). Styret godkjente administrasjonens forslag til tildeling, 2. omgang.   

15.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte at medlemsinngangen per 1.11.18 er - 2% 

lavere enn på samme tid i fjor. Styret diskuterte mulige tiltak og ytterligere analyser. Det var enighet 

om å la medlemsutviklingen bli et tema på kommende Lederkonferanse. Sjakkontoret vil følge opp 

dette.  

15.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Driften ved Sjakkontoret er inne i en 

ordinært hektisk fase. De nye medarbeiderne innen marked/kommunikasjon og SkoleSjakken har 

kommet godt i gang. Marianne Van Droppelaar (36) er ansatt som adm.sekr USF i en 80% stilling, og 

vil etterhvert ta over for Magne Pedersen, som slutter ved årsskiftet ved fylte 67 år.  

15.4 SkoleSjakken, Sjakk5ern og Yes2Chess: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Prosjektet er 

inne i en fase med kursavvikling rundt om i landet. Programmet for våre er allerede satt.  Andre 

viktige aktiviteter er ny logistikk/materiell-prosess, samt oppstart Sjakk5ern 2018/19. Styret tok 

orienteringen til etterretning.  

15.5 USF-akademiet: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. 4. samling under OL i Batumi gikk 

fint.  7 av 12 kandidater deltok. Geir Nesheim og Erlend Kyrkjebø blir reiseledere ved denne 

anledning. Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Sak 16 Turneringer og Arrangementer 

Geir orienterte. NM for Ungdom i Haugesund med 300 deltakere og USFs lederkonferanse 

med 27 deltakere i november gikk fint. Regionsamlingene i oktober fikk totalt 88 deltakere. 

Forsøket var vellykket, men det er mye å ta tak i. Landslagssamlingen på NTG kommende 

helg er i rute.  

Søknad NM Ungdom 2020 – det var to kandidater – Søråshøgda, og Telemark SKU sammen 

med klubbene Kragerø, Brattås og Klyve. Telemark mfl  fikk tildelt mesterskapet.  

Geir orienterte også om U16-landskampen i desember på NTG. Denne spilles mellom Norge 

og Sverige, da Danmark og Island ikke kunne stille lag.  

Sak 17-18 Prosjekter og Utredninger 

Disse sakene ble utsatt til neste møte 

Sak 19 Eventuelt 

19.1 Neste styremøte: berammes senere.  

 

 

 


