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Til USFs kretser og lokallag

INNKALLING TIL

USFs 37. ORDINÆRE ÅRSMØTE
11.mai, OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, Oslo.
Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte 2014, søndag 11. mai kl. 10.30.
Ifølge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls
medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Kun
registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet.
Ifølge USFs lover § 7 skal årsmøtet behandle følgende saker:
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet.
4. Årsberetning.
5. Regnskap med revisjonsberetning.
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF v/forbundsstyret i hende senest to
måneder før årsmøtet.
Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjettkommentarer og
forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet.
Fullmaktsskjemaer vil være vedlagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser
som gjelder for årsmøtet.
Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes velkommen!
Vel møtt til årsmøte.
Oslo, 10/2, 2014
Med vennlig hilsen
Ungdommens Sjakkforbund
Eirik Næss (sign)

Dag Danielsen (sign.)

leder

generalsekretær
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Forretningsorden for USFs 37. årsmøte (Oslo, 11.
mai)
Vedtas av årsmøtet under punkt 2.
(Se også arket ”Om gjennomføringen av USFs 37. årsmøte”)
Talerett og stemming
Alle USFs medlemmer har talerett
Delegater og andre medlemmer som ønsker ordet må registrere seg hos fullmaktskomiteen og få
tildelt nummerskilt.
Ordet forlanges ved å holde opp det hvite nummerskiltet.
Replikk eller saksopplysning forlanges ved å holde opp det grønne nummerskiltet.
Man stemmer ved å holde opp det gule stemmekortet.
Taleliste og taletid
Ingen kan få ordet mer enn tre ganger til samme sak. Første gang er det fem minutters taletid,
andre og tredje gang tre minutter. Ingen kan komme med replikk eller saksopplysning mer enn to
ganger til samme sak. Begge gangene er det ett minutts taletid.
Ordstyreren kan foreslå ytterligere begrensninger til taletiden.
Ordstyreren kan foreslå å sette strek på talelista. Enhver må få anledning til å tegne seg før strek
settes, for eksempel gjennom formuleringen ”strek settes når neste taler er ferdig”.
Ordstyreren skal generelt påse at alle får gitt uttrykk for sine synspunkter, at debatten avsluttes
når saken synes utdebattert og at saksbehandlingen ikke trekker unødig i langdrag.
Forslag
Alle USFs medlemmer har tale- og forslagsrett.
Alle forslag skal fremsettes skriftlig til ordstyreren og være undertegnet med forslagsstillerens
navn og klubb eller krets, unntatt endring til forretningsordenen, som kan fremsettes muntlig.
Når strek for talelista er satt i en sak er det ikke anledning til å komme med nye forslag.
Presse
Årsmøtet er åpent for presse og kringkasting
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Om gjennomføringen av USFs 37. årsmøte (Oslo,
11. mai)
Dagsorden, punkt for punkt
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter
Generalsekretær Dag Danielsen foreslår fullmaktskomité (vi kommer tilbake til navn). Den
valgte fullmaktskomiteen informerer om antall godkjente fullmakter.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Generalsekretær Dag Danielsen spør om
årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsorden. Danielsen spør årsmøtet om noen har
kommentarer eller innsigelser på forretningsordenen eller planen for gjennomføringen (dette
arket). Endringsforslag kan komme muntlig og vedtas med simpelt flertall.
3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet
Generalsekretær Dag Danielsen foreslår ordstyrer. Den valgte ordstyreren ber Danielsen
foreslå to referenter og to representanter til å underskrive referatet.
4. Årsberetning Ordstyreren går raskt gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt.
Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere eller korrigere ber om ordet.
5. Regnskap med revisjonsberetning
USFs leder Eirik Næss og økonomiansvarlig Tone Namtvedt går gjennom regnskapet for
2013. Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere ber om ordet.
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent
USFs leder Eirik Næss og økonomiansvarlig Tone Namtvedt går gjennom styrets forslag til
revidert budsjett for 2014. Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere ber om ordet.
Endringsforslag leveres skriftlig til ordstyreren før strek settes. Hvis det har kommet
endringsforslag stemmes det. Ved stemmelikhet faller endringsforslaget (jfr. USFs lover §7),
det vil si styrets forslag til revidert budsjett vedtas. Ellers gjelder simpelt flertall. Deretter går
Eirik Næss/Tone Namtvedt gjennom budsjettforslaget for 2015. Samme prosedyre følges.
7. Innkomne forslag
Styret har mottatt 3 forslag før fristen gikk ut (to måneder før årsmøtet).
Ordstyreren leser opp forslaget og styrets innstilling.
Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere eller argumentere ber om ordet.
Endringsforslag leveres skriftlig til ordstyrer før strek settes. Det er praksis at endringsforslag
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bare kan være modererende. (Forslag som er mer radikale enn det innkomne skulle vært levert
styret senest to måneder før årsmøtet.)
Det stemmes over forslaget. Styrets innstilling legges til grunn. Ved stemmelikhet faller
forslaget (jfr. USFs lover §7). Ellers gjelder simpelt flertall.

8. Valg
Ordstyreren ber en representant for Valgkomiteen legge fram dens innstilling. Valgkomiteen
innstiller leder, tre styremedlemmer, tre varamedlemmer til styret, to revisorer, to
vararevisorer, ett medlem av USFs reisefordelingsfond fra Troms og disiplinærutvalg med
leder og to medlemmer. Ordstyreren hører om det fins andre kandidater til leder. Ved
kampvotering kreves absolutt flertall (se USFs lover §9). Etter leder er valgt velges resten på
VKs innstilling, én og én. Alle disse vervene velges med simpelt flertall. Styret legger fram
sitt forslag til Valgkomité: Leder, to medlemmer og en vara. Velges med simpelt flertall.
Ordstyrer takker for oppmøtet og hever USFs 37. årsmøte.
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Fra USFs lover
Relevant for årsmøtet fra USFs lover

§7. Årsmøtet Årsmøtet er USFs høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen
utgangen av juli måned. Forbunds-styret innkaller til årsmøtet senest tre måneder i forveien.
Forslag som ønskes behandlet på møtet må være forbundsstyret i hende senest to måneder i
forveien. Forslag til dagsorden med innkomne forslag, årsberetning, regnskap, og budsjett
med budsjettkommentarer sendes senest en måned før årsmøtet til alle kretser og lokallag.
Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har
rett til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett
til å stille med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer.
Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag samt forbundsstyrets
medlemmer. Ingen stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle
medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen samt dem forbundsstyret eller årsmøtet har gitt
slik rett. Det er kun registrerte medlemmer i USF som har stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall representanter som er tilstede. Alle vedtak
unntatt lovendringer (se §18) fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag
som falt. Forslag som ikke står på dags-ordenen, dog ikke lovendringsforslag, kan behandles
dersom 2/3 av forsamlingen krever det.
§8. Dagsorden Et ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet.
4. Årsberetning.
5. Regnskap med revisjonsberetning.
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.
§9. Valg Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, seks medlemmer og tre
varamedlemmer, to revisorer med personlige varamenn, valgkomité bestående av formann og
to medlemmer og ett varamedlem, disiplinærutvalg bestående av leder og to medlemmer, og
ett medlem for to år til styret i USFs reisefordelingsfond. Ved valg av leder i forbundsstyret
kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette holdes omvalg mellom de to kandidater som fikk
flest stemmer. Valget er da endelig, uansett stemmetall. Leder, varamedlemmer, revisorer og
valgkomité velges for ett års funksjonstid. Styremedlemmer velges for to års funksjonstid. Tre
styresmedmedlemmer er på valg hvert år.
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§11. Forbundsstyret Forbundsstyret ivaretar USFs interesser og leder virksomheten til neste
årsmøte. Styret konstituerer seg selv, og er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene
er til stede. Styret er økonomisk ansvarlig overfor års-møtet.
§12. Kontingent Forbundskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for påfølgende
kalenderår. (…)
Forbundskontingenten og en særskilt kontingent for støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet
og gjelder påfølgende kalenderår. (…)
§17. Æresbevisninger (…) Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer i USF må tilstilles
forbundsstyret. Hvis 2/3 av forbundsstyret anbefaler utnevnelsen, bringes forslaget inn for
årsmøtet hvor utnevnelsen må skje med 2/3 flertall.
§18. Lovendringer Endringer av disse lover kan bare skje på et ordinært landsmøte og må ha
2/3 av de avgitte stemmer.
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Regnskap
2013

Justert
budsjett
2013

Budsjett
Justert
2014, vedtatt budsjett
årsmøte
2014

Budsjett
2015

Noter

Inntekter
Medlemskontingent
NM-avgifter
Annonser, sponsorinntekter og mva komp.
Offentlig støtte
Salg undervisningsmateriale
Egenandeler
Kurs delt.avgifter
BGP-avgifter

284 280
14 050
123 059
1 386 249
20 634
508 025
5 035
37 365

274 000
13 000
97 500
1 330 000
30 000
3 500
32 000

288 000
13 000
97 500
1 300 000
30 000
3 500
18 000

315 000
14 000
120 000
1 240 000
30 000
5 000
26 000

315 000
14 000
100 000
1 350 000
20 000

Sum driftsinntekter

2 378 697

1 780 000

1 750 000

1 750 000

1 830 000

638 778
50 000
15 000
247 307
16 258
5 321
300
171 649
690 338
102 324
15 351
65 781
179 433
27 746
13 331
4 541
194 775
54 947
8 100
491
6 420
17 066
236

150 000
50 000
15 000
10 000
15 000
40 000
761 500
110 000
25 000
60 000
160 000
45 000
10 000
10 000
210 000
78 500
10 000
4 000
6 000
5 000
5 000

150 000
50 000
15 000
10 000
15 000
40 000
761 500
110 000
25 000
60 000
140 000
45 000
10 000
10 000
210 000
68 500
10 000
4 000
6 000
5 000
5 000

150 000
50 000
15 000
10 000
15 000
40 000
780 000
80 000
20 000
65 000
180 000
35 000
10 000
10 000
200 000
60 000
10 000
4 000
6 000
5 000
5 000

155 000
50 000
15 000
10 000
15 000
40 000

4

790 000
110 000
25 000
65 000
180 000
40 000
10 000
10 000
210 000
75 000
10 000
4 000
6 000
5 000
5 000

6
7

2 525 493

1 780 000

1 750 000

1 750 000

1 830 000

Utgifter
Turneringer/representasjon
Treningsgrupper/støtte til NTG
Sommersjakkleir
Salgsartikler
Premier, gaver, blomster (inkl. BGP)
Jenteutvalget
Ungdomsutvalget
Sjakk i skolen
Drift av barnesjakk.no
Utvikling av undervisningsmateriell
USF støtte til Sjakk i skolen
Personalutgifter
Husleie, strøm
Kontorutgifter (renhold og rekvisita)
Hypersys
Regnskap og revisjon
IKT og annen fremmed tjeneste
Telefon og internett
Porto
Førsteraden
Kostnader tillitsvalgte
Kontingenter (LNU o.l.)
Forsikring
Gebyrer
Tap på krav
Diverse utgifter
Sum kostnader
Periodens driftsresultat
Finansinntekt
Finanskostnad
Resultat finansposter
Årsresultat

-146 796

1
2
3
4

5 000
26 000

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

8

2 491
2 491
-144 305

9
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Note 1: Budsjetterer med noe medlemsvekst i 2014/2015.
Note 2: Fra og med regnskapet 2014 (søknad i 2015) kan vi forvente å få igjen noe mindre i
momskompensasjon, da USF ikke lenger fører utgifter i forbindelse med sjakk i skolen.
Note 3: Det lave medlemstallet i 2012 gir lavere utbetaling av statsstøtte til USF i 2014.
Note 4: Nettobudsjetteres mot turnering/representasjon.
Note 5: Budsjetterer med samme deltagelsesnivå som i 2013.
Note 6: Forventer noe økt forbruk, USF tilbake i «normal drift» i 2014 etter to år hvor nivået
har vært preget av langtidssykemelding.
Note 7: Lavere utgiftsnivå påregnes i 2014, grunnet økt bemanning i NSF (NSF tar større
prosentmessig andel av utgiftene, i henhold til avtale).
Note 8: Oppjustert til realistisk nivå.
Note 9: Resultat 2013 påvirket av faktorer som gjelder Sjakk i skolen. 2013 er siste år hvor
dette er gjeldende, da prosjektets treårsperiode utgikk i 2013.
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Innkomne forslag
1 forslag fra Alta SKU:
Forslag fra Alta Sjakklubb Ungdom (ASKU).
Begge kjønn skal være representert på laget under nasjonale/regionale mesterskap i lagsjakk.
Hovedmål: Jevnere kjønnsfordeling i voksensjakken, flere kvinnelige sjakklige forbilder.
Delmål: Etablere incentivsystemer i ungdomsklubbene som vil understøtte at begge kjønn
forblir og utvikler seg i klubbene.
Utfordring: Frafall fra jentegruppen er betydelig høyere enn blant guttene når barna blir
ungdommer og voksne. I de eldre barne-/ungdomsklassene er det i mange klubber få jenter.
De fleste jentene har enten sluttet eller de innehar ikke tilstrekkelig spillestyrke til å
konkurrere seg inn på laget som skal representere for klubben.
Virkemiddel: Vi håper og tror at resten av sjakk Norge deler vår oppfatning av at en
regelendring i lagkonkurransene kan være ett effektivt virkemiddel som stimulerer klubbene
til å rekruttere samt ta vare på jentespillere. Vi tror at dette vil bidra til å løse utfordringen og
på sikt oppnå hovedmålet skissert over. Regelendring vil innebære at begge kjønn skal være
representert på laget i alle runder i lagkonkurranser.
Argumentasjon:
Vi mener en regelendringen vil gi klubbene ett ekstra incentiv for å beholde og utvikle
flere jenter i sjakken. (Det er naturlig at dette starter som en generell regel i barne/ungdomssjakken, før man kan forvente at dette kan implementeres som en regel i NSF sitt
turneringsreglement).
De fleste mener at “Lagturneringer” virker spesielt miljøbyggende. Vi har derfor
spesielt tro på at jenter bør sikres deltakelse da dette er ett effektivt virkemiddel for jenter.
Det er viktig at vi i Norge og kommer på banen med tiltak/virkemidler for å sikre at
flere av jentene blir i sjakken. Vi, i Norge, er på de fleste andre områder langt fremme når det
gjelder å arbeide for kjønnslikevekt. Vi mener en bedre kjønnslikevekt vil fremme sjakken
generelt.
Mange land har som krav at begge kjønn skal være representert når det arrangeres
lagturneringer. Ikke ubetydelige sjakknasjoner som Russland, Hellas, England og Frankrike er
eksempler til etterfølgelse (og sikkert mange andre).
Deltakelsen av jenter/kvinner under landsturneringen 2013 (se tabellen under), dette er
en indikasjon på noe. Er dette noe vi ønsker å konservere eller bør vi iverksette noen
eksplisitte tiltak som virker rekrutterende?
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I Landsturneringen var det i 2013:
0 kvinner av 71 spillere i Senior klassen
0 kvinner av 22 spillere i Eliteklassen
3 kvinner av 35 spillere i Mesterklassen
0 jenter av 20 spillere i Juniorklassen
3 jenter av 27 spillere i Kadettklassen
7 jenter av 37 spillere i Lilleputtklassen
16 jenter av 54 spillere i Miniputtklassen

(0%)
(0%)
(9%)
(0%)
(11%)
(19%)
(29%)

1 kvinne av 39 spillere i Gruppe 1
3 kvinner av 63 spillere i Gruppe 2
2 kvinner av 53 spillere i Gruppe 3
3 kvinner av 32 spillere i Gruppe 4
4 kvinner av 35 spillere i Gruppe 5

(3%)
(5%)
(4%)
(10%)
(11%)

Forslag til vedtak:
Primært:
1) Reglementet til NM for Ungdomslag.
Styret i USF sikrer at reglementet fra 2015 inneholder en regel om at alle lag i alle runder må
ha representasjon av begge kjønn.
2) Reglementet til NM for Skolelag.
Styret i USF sikrer at reglementet fra 2015 inneholder en regel om at alle lag i alle runder må
ha representasjon av begge kjønn.
Subsidiært:
1) Reglementet til NM for Ungdomslag.
Styret i USF sikrer at reglementet fra 2015 inneholder en regel om at alle lag i alle runder må
ha representasjon av begge kjønn.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslagene.
Styret anbefaler: Styret anbefaler at det innføres krav i barneklassen i NM for Ungdomslag
om at lagene må ha minst en spiller fra begge kjønn i minimum halvparten av rundene.
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2 forslag fra Stavanger SKU:
Forslag 1 fra Stavanger Sjakklubb Ungdom til USFs årsmøte 2014
Forslag til endring i betenkningstid i NM i sjakk for ungdom og NM for jenter.
Stavanger SKU foreslår at betenkningstiden i NM i sjakk for ungdom og NM i sjakk for jenter
blir for endret for de to eldste klassene fra dagens 60 min på 40 trekk og 30 min på resten av
partiet til 90 min pluss 30 sek per trekk på hele partiet.
Dagens tidskontroll er verken hurtigsjakk eller langsjakk men noe midt i mellom.
FIDEs anbefalte betekningstid for langsjakk er minimum 90 min pluss 30 sek per trekk.
Det er ingen langsjakkturneringer verken nasjonalt eller internasjonalt som lenger bruker den
betekningstiden som i dag blir brukt i NM for ungdom og NM for jenter. Alle andre
turneringer har tatt i bruk FIDE sine anbefalte tidskontroller for langsjakk.
Landsturneringen innførte ny betekningstid i 2012 tilpasset de nye FIDE tidskontrollene og de
digitale klokkene med blant annet 30 sek. tillegg per trekk.
En annen fordel med denne betekningstiden er at alle spillerne må notere alle trekkene hele
tiden. Dette vil gjøre det mye lettere for spillerne å holde orden på trekkene sine og vi slipper
lange rekonstruksjoner etter 40 trekk med ofte stor usikkerhet knyttet til hvorvidt 40 trekk er
foretatt. I dag er det ikke sjelden med rekonstruksjoner på over 20 trekk hvor ingen av
spillerne verken har notert eller streket trekkene. I slike tilfeller har dommerne en umulig
oppgave og utfallet av rekonstruksjonene blir svært tilfeldig og det blir umulig å avgjøre om
40 trekks grensen har blitt passert. Ny tidskontroll vil derfor gjøre arbeidet for dommerne
mye lettere. I dag fungerer denne delen opp mot tidskontrollen i hovedsak svært dårlig.
Ved å innføre en tidskontroll på 90min pluss 30 sek per trekk vil en også kunne unngå mange
kontroversielle situasjoner som for eksempel situasjonen som oppsto på 1.bord i klasse B i
nest siste runde i NM for ungdom i fjor. Slike situasjoner er svært uheldige og ødeleggende
for flere enn bare de direkte involverte.
I dag er plassering i NM for ungdom og NM for jenter avgjørende for deltagelse i
internasjonale turneringer. De internasjonale turneringene følger FIDEs anbefalte
betekningstider, derfor bør turneringene som skal kvalifisere til disse også gjøre det.
De fleste spillerne i de eldste klassene i NM for ungdom og NM for jenter ønsker den
foreslåtte tidskontrollen. I dag er det enkelte av våre beste ungdomsspillere i disse klassene
som ikke deltar i NM for ungdom og NM for jenter nettopp pga. dagens tidskontroll.
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Stavanger SKU foreslår derfor at ny betekningstid blir prøvd ut som en pilot i NM for
ungdom i 2014 for de to eldste klassene.
Turneringen må da avvikles på 6 runder istedenfor som i dag syv runder. Fredagen kan
gjennomføres med to runder med start av første runde ca. 16.00 med seedet rundeoppsett og
61 min per spiller for hele partiet. Fra og med andre runde og resten av turneringen blir det ny
betenkningstid på 90 min pluss 30 sek per trekk. På lørdag og søndag blir det to runder per
dag slik det er i de aller fleste norske GP turneringer.
I de to eldste klassene vil antall deltagere være på et slikt nivå at seks runder vil være
tilstrekkelig for å få et rettferdig resultat.
Dersom denne piloten blir en suksess foreslår vi at dette blir gjennomført som en fast ordning
fra og med 2015.

Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget

Forslag 2 fra Stavanger Sjakklubb Ungdom til USFs årsmøte 2014
Forslag til endring av reglement for alle NM som arrangeres i regi av USF – regler for
tvistekomite
Stavanger SKU foreslår at det inntas i alle NM reglementer bestemmelse om at det skal
opprettes en tvistekomite, inklusiv regler/ retningslinjer for størrelse på tvistekomite og
hvordan utvalg av medlemmer til tvistekomite skal fastsettes.
Stavanger SKU foreslår at USF etablerer et eget utvalg som får fullmakt til å utarbeide
nærmere spesifikke retningslinjer og regler innen 30.06.2014 og at disse vedtas av styret i
USF med virkning fra og med NMU i november 2014.
Bakgrunnen for forslaget er at det har vært under ulike NM for forekommet tvistesaker og «i
hui og hast» blitt etablert tvistekomite som er mer eller mindre tilfeldig sammensatt. Dette er
uheldig både for de involverte og for USF som sådan, arrangør og i videste forstand sjakkens
renommé som sådan.
Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget
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Valgkomiteens innstilling
Legges fram på årsmøtet.
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