
Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 
Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11, 

Tid: Søndag 10.april kl. 12.00

 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter
Generalsekretær Dag Danielsens foreslag om Sean Erik Scully og Iris Aasen Brecke som 
fullmaktskomité ble godkjent. Den valgte fullmaktskomiteen informerte at 22 fullmakter var 
godkjent.

 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. På spørsmål om 
kommentarer eller innsigelser på den utsendte forretningsordenen bad Espen Andersen om at 
Interrimstyrets rapport, som var delt ut som sakspapir til de fremmøtte, kunne behandles av 
årsmøtet i forbindelse med Årsberetningen. Dirigentens forslag om at dette kunne føres inn 
som punkt 4B på dagsordenen ble godkjent.

 

3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet 
Dag Danielsens forslag om Johs R. Kjeken som ordstyrer ble enstemmig vedtatt.

Kjeken bad Danielsen foreslå to referenter og to representanter til å underskrive referatet. 
Danielsen foreslo Sverre Johnsen og Hans Inge Kongevold som referenter og Tore 
Kristiansen og Dag Danielsen til å underskrive referatet. Forslagene ble vedtatt.

 

4. Årsberetning 
Espen Andersen innledet med å presisere at Årsberetningen gjelder året 2010, og er utarbeidet 
av styret som satt i den perioden. Ordstyreren gikk raskt gjennom årsberetningen avsnitt for 
avsnitt, med åpning for relevante kommentarer. Følgende kommentarer fremkom:

Generelt
Øystein Brekke etterlyste en noe annen struktur på Årsberetningen, der de enkelte avsnittene 
blir kommentert, som turneringsavsnitt, medlemsorientering osv.

Per Olsen etterlyste ”styrets arbeid” som en del av beretningen.

Arild Øksnevad påpekte at hans kommentar ikke var kommet med i ”Referat fra 33. 
Årsmøte”, og mente at dette kunne skyldes at referatet ble skrevet lenge etter møtet. Han 
oppfordret kommende styrer til å utsende referat maksimalt seks uker etter Årsmøtet.

Forbundsstyrets beretning
Arild Øksnevad foreslo at overskriften ”Forbundsstyrets beretning” ble endret til USFs 
årsberetning. Truls Jørgensen begrunnet formuleringen, men protesterte ikke på at 
overskriften ble endret. Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

Arild Øksnevad bad om følgende tilføyelse etter setningen ”Denne resulterte i at det ble 
innkalt til ekstraordinært årsmøte etter krav fra fem kretser i organisasjonen.”: 

”Her gikk det sittende styret av, og ble erstattet av et interimsstyre som fungerte frem til 



årsmøtet i april.”

Truls Jørgensen bad om at en kommentar angående generalsekretærstillingen ble lagt til. 
Øystein Brekke foreslo følgende formulering, som fikk årsmøtets tilslutning: ”Samarbeidet 
om felles generalsekretær, siden 1982, ble avsluttet i siste del av 2010.”

Årsmøtet anbefaler at Årsberetningen for fremtidige år så langt det er mulig omfatter hele i 
styreperioden.

Espen Andersen kom på vegne av Interimsstyret med en takk til det avgåtte styret.

Sportslig aktivitet
Per Olsen påpekte at det i Årsberetningen gjennomgående var brukt NSFs klubbtilhørighet, 
ikke USFs, og bad om at dette blir rettet. Øystein Brekke kommenterte problemstillingen med 
resultater og medlemstilhørighet og sammenhengen med Turneringsservice. Truls Jørgensen 
fortalte at USF hadde vært i kontakt med Heggelund/Turneringsservice angående dette.

Til punket om Det Åpne NM for juniorer kommenterte Torstein Bae at hvis mesterskapet ikke 
skal arrangeres bør USFs lover endres.

Under punktet NM for barneskolelag tok Torstein Bae opp reglementets bestemmelser 
om aldersgrenser, og mente at man ut fra mesterskapets karakter og den generelle 
holdningsutviklingen i samfunnet burde være åpne for dispensasjoner, og legge vekt på 
klassetrinn der det virker rimelig. Han trakk frem Skøyens lag i årets mesterskap som et 
eksempel på urimelige utslag, og foreslo at Årsmøtet burde anbefale at Styret/Turneringssjef 
gav dispensasjon til de aktuelle spillerne. 

Johs. R Kjeken åpnet for debatt, og redegjorde for bakgrunnen, der det i Nordisk 
mesterskap hadde vært et problem at det danske skolesystemet hadde ett år eldre elever på 
ungdomsskolen.

Sverre Johnsen kommenterte at forrige revisjon av USFs turneringsreglementer i hovedsak 
hadde gått i retning av større formalisering og tilnærming til NSFs reglementer, og at sett i 
sammenheng med USFs medlemsprofil antakelig burde reverseres for de fleste turneringer.

Øystein Brekke formulerte følgende forslag: ”Årsmøtet ber det nye styret snarest se på søknad 
fra Skøyen skole om deltakelse i årets NM for barneskolelag, utfra momenter fremlagt i 
årsmøtet.” Forslaget ble vedtatt mot to stemmer, og med to avholdende.

Under punktet om NM for lokallag påpekte Øystein Brekke at betegnelsen ”lokallag” ikke 
falt naturlig, og foreslo at Årsmøtet ber det nye styret å se på mesterskapets navn. Leif Kjøita 
påpekte at det er en uheldig konkurranse mellom NM for lokallag og NM for skolelag, og at 
man kanskje bør justere mesterskapenes profil ved en gjennomgang av reglementene.

Under punktet ”Andre turneringer” kommenterte Per Olsen at nivået i ungdomsklassene under 
Landsturneringen ble svekket fordi flere gode spillere velger å spille i andre klasser. 

BGP 
Johs Kjeken kommenterte at årets sammenlagtpokaler hadde vært påfallende mindre enn 
tidligere år.

Torstein Bae etterlyste statistikk for antall BGP-deltakere.

Barnesjakk.no: 
Torstein Bae spurte hvorfor dette punktet er tomt. Truls Jørgensen orienterte om situasjonen, 
og konkluderte med at det er blitt tydelig at spillestedet vil trenge en pålogget administrator.



Referenten foreslo følgende tekstavsnitt: ”Barnesjakk.no er foreløpig ikke i drift. Største 
hinder for å komme i gang er behov for en administrator”. 

Sjaktuelt:
Per Olsen etterlyste en opprydding av sjakk.no og USFs informasjon om bla. BGP. Espen 
Andersen orienterte om Interimsstyrets interne arbeid med saken, og at en rapport med forslag 
til forbedringer vil oversendes det nye styret. 

Jentesjakkutvalg
Øystein Brekke kommenterte at dette var et viktig område, og at det krevdes en aktiv innsats 
for å trekke med nye og uerfarne jentespillere. Han bad det nye styret legge vekt på å få et 
fungerende utvalg på plass.  

 

4B. Interimsstyrets rapport
Morten Sand kommenterte rapportens innhold. Rapporten omhandlet prosessen omkring 
ansettelse av generalsekretær høsten 2010, og rettet kritikk mot så vel det avgåtte styret, 
ansettelseskomiteen som generalsekretæren. 

Dag Danielsen kommenterte at han så rapporten først i dag, og foreslo at Årsmøtet ikke skulle 
gå inn på en diskusjon om rapportens punkter med kritikk mot generalsekretæren, men ta 
den ”til orientering”. Det fulgte en kort diskusjon om bruken av ”til etterretning” eller ”til 
orientering”. Dirigenten oppsummerte med at det ikke er grunn til å skille på disse begrepene, 
og foreslo at Årsmøtet tar rapporten til etterretning. Forslaget ble vedtatt.

 

5. Regnskap med revisjonsberetning
USFs leder Espen Andersen og økonomiansvarlig Leif Kjøita gikk gjennom regnskapet for 
2010. 

Følgende kommentarer fremkom:

Truls Jørgensen orienterte på vegne av det avgåtte styret om avgrensing av de forskjellige 
regnskapspostene.

Per Olsen etterlyste utgiftene til VM for juniorlag.

Torstein Bae kommenterte punktet Sjakkipedia og Sjakk i skolen. Han var kritisk til å påta 
seg forpliktelser som er dekket av det offentlige, og påpekte at det ofte påløp skjulte utgifter.

Arild Øksnevad kommenterte at HyperSys er dyrt i forhold til produktets kvalitet. Øyvind 
Malin påpekte at funksjonalitet og brukergrensesnitt ble forbedret høsten 2010.

Øyvind Malin kommenterte for styret at Sjakk-3-ern skilles ut i balanseregnskapet.

 

6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent
USFs leder Espen Andersen og økonomiansvarlig Leif Kjøita gjennomgikk styrets forslag til 
revidert budsjett for 2011. Det fremkom spørsmål om realisme og ambisjoner i medlemstall 
og rekrutteringsplaner, men ingen endringsforslag fremkom.

Deretter gjennomgikk Espen Andersen/Leif Kjøita budsjettforslaget for 2011. Kjøita foreslo 
at posten ”Salg undervisningsmateriell” sees i sammenheng med utgiftsposten ”Salgsartikler” 
og endres fra 105 000 til 180 000. Dermed økes ”Sum inntekter” med 75 000.



Noten til budsjettet om at vi ikke sender noen til Nordisk mesterskap for ungdom er feil, da 
dette ble arrangert i Oslo.

Posten som står som utvikling av barnesjakk.no er feil. Det riktige er at dette er drift.

 

Under Budsjett 2012 ble posten ” Salg undervisningsmateriell” endret fra 155 000 til 105 000. 
Dermed reduseres ”Sum inntekter” med 50 000 og den negatvie balansen til 185.000.

Med disse endringene ble budsjettet godkjent. 

 

7. Innkomne forslag
Det forelå ingen innkomne forslag.

 

8. Valg
Valgkomiteen la fram sin innstilling som ble enstemmig valgt.

Leder, 1 år: Espen Andersen, Moss SKU 

Styremedlemmer, 2 år:

Line Jin Jørgensen, Sevland SKU

Lisbeth Haugsvær, Masfjorden SKU

Leif Kjøita, SK 1911U 

Styremedlemmer, 1 år:

Bjarne Leer Salvesen, Kristiansand SKU

Kjetil Stokke, Bergens SKU

Ellen Øen Carlsen, NTG Bærum

To varamedlemmer til styret:

Odin Blikra Vea, Stavanger SKU

Stein Jensen, Kila skolelag

Det ble bestemt at styret skulle suppleres med en kvinne under 27 år, for å oppfylle kriteriene 
for kvinneandel og alderssammensetning.

 

To revisorer:

 Arne-Birger Lund og Henrik Wrangell

Varerevisorer:

 Øivind Bentsen ble gjenvalgt som vara for Arne-Birger og at Ole Kristian Førrisdahl 
ble gjenvalgt for Henrik Wrangell.

Reisefordelingsfondet:

 Stein Jensen (leder, ble valgt for to år i 2010), Odd E .Mikalsen og Øyvind Malin

Disiplinærutvalget:



 Gunnar Lie (leder), Torstein Bae og Egil Arne Standal.

 

 Styret la fram forslag til valgkomité,  som ble enstemmig valgt.

Leder: Karsten Beer Jakobsen, Stavanger

Medlemmer:

Johannes Kvisla, Stavanger SKU

Truls Jørgensen, Kragerø SKU

Varamedlem:

Paul Smith, Sørum SKU

 

Ordstyrer takket for oppmøtet og hevet USFs 34. årsmøte.

 

Oslo 2011-11-23

 

Sverre Johnsen 
Referent
 
Hans Inge Kongevold
Referent
 
Tore Kristiansen
 
Dag Danielsen


