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Til USFs kretser og lokallag 

 

 

INNKALLING TIL   

USFs 38. ORDINÆRE ÅRSMØTE 
26. april, Oslo.   

 

Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte 2015, søndag 26. april kl. 10.30 på 

Scandic Hotel Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo. 

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 i hende senest to måneder før årsmøtet, 

det vil si 26. februar 2015. Forslag kan sendes til usf@sjakk.no. 

 

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, 22.1.2015 

Med vennlig hilsen 

Ungdommens Sjakkforbund 

   

 

 

 

Eirik Næss   Geir Nesheim   

leder         generalsekretær 
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Forretningsorden for USFs 38. årsmøte 

(Oslo, 26. april)  

 

Vedtas av årsmøtet under punkt 2.  

(Se også arket ”Om gjennomføringen av USFs 38. 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 38. årsmøte  

(Oslo, 26. april)  

 

Dagsorden, punkt for punkt  

 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter  

Generalsekretær Geir Nesheim foreslår fullmaktskomité (vi kommer tilbake til navn). Den 

valgte fullmaktskomiteen informerer om antall godkjente fullmakter.  

 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Generalsekretær Geir Nesheim spør om 

årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsorden. Nesheim 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 Geir Nesheim foreslår ordstyrer. Den valgte ordstyreren ber Nesheim 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/eller generalsekretær Geir Nesheim går gjennom regnskapet for 

2014. Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere ber om ordet.  

 

6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent  

USFs leder Eirik Næss og/eller generalsekretær Geir Nesheim går gjennom styrets forslag til 

revidert budsjett for 2015. 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 

Næss/Nesheim gjennom budsjettforslaget for 2016. Samme prosedyre følges.  

 

7. Innkomne forslag  

Styret har mottatt tre forslag før fristen gikk ut (to måneder før årsmøtet).  

Ordstyreren leser opp forslagene 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, fire styremedlemmer, tre varamedlemmer til styret, to revisorer, to 

vararevisorer, leder av USFs reisefordelingsfond fra Troms, og disiplinærutvalg med leder og 

to medlemmer. Ordstyreren hører om det finnes 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 38. 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

 Justert 

budsjett Budsjett

 Justert 

budsjett Budsjett

2014 2014 2015  2015 2016 Noter

Antall medlemmer 4 743                              5 000 5 250              1

Inntekter

Medlemskontingent 408 815         315 000          315 000                   431 000 565 000         2

NM-avgifter 14 250            14 000            14 000                         14 000 15 000           

Annonser, sponsorinntekter og mva-komp. 132 022         120 000          100 000                   100 000 100 000         

Offentlig støtte 1 300 645      1 240 000       1 350 000             1 350 000 1 563 000      3
Salg Undervisningsmateriell 19 519            30 000            20 000                         20 000 20 000           

Egenandeler 754 174         -                   -                  4

Kurs deltakeravgifter 5 910              5 000               5 000                             5 000 5 000              

BGP avgifter 37 300            26 000            26 000                         40 000 43 000           

-                  

Sum driftsinntekter 2 672 635      1 750 000       1 830 000     1 960 000        2 311 000      

Kostnader

Turneringer/Representasjon 911 962         150 000          155 000                   155 000 160 000         4

Nordisk for jenter/skolelag 250 000         5

Treningsgrupper/Støtte til NTG 50 000            50 000            50 000                         50 000 50 000           
Sommersjakkleir 15 000            15 000                                  -   15 000           6

Salgsartikler 11 113            10 000            10 000                         10 000 10 000           

Premier, gaver, blomster (inkl BGP) 13 012            15 000            15 000                         10 000 15 000           

Jenteutvalget 14 021            40 000            40 000                         40 000 40 000           

Prosjekter 8 859              -                                          -   

Personalutgifter 950 529         780 000          790 000                   850 000 910 000         7

Husleie, strøm 102 785         80 000            110 000                   110 000 115 000         
Kontorutgifter (renhold, rekvisita) 24 481            20 000            25 000                         25 000 27 000           

Hypersys 65 669            65 000            65 000                         70 000 75 000           

Regnskap og Revisjon 191 551         180 000          180 000                   200 000 210 000         

IKT og andre fremmede tjenester 49 488            35 000            40 000                         40 000 45 000           

Telefon, internett 9 984              10 000            10 000                         10 000 10 000           

Porto 6 829              10 000            10 000                         10 000 10 000           

Førsteraden 252 536         200 000          210 000                   260 000 270 000         8
Kostnader tillitsvalgte 65 869            60 000            75 000                         65 000 65 000           

Kontingenter (LNU o.l.) 9 200              10 000            10 000                         10 000 12 000           

Forsikring 1 974              4 000               4 000                             4 000 5 000              

Gebyrer 6 487              6 000               6 000                             6 000 7 000              

Tap på krav 26 996            5 000               5 000                           30 000 5 000              9
Diverse kostnader 4 557              5 000               5 000                             5 000 5 000              

Sum driftskostnader 2 777 902      1 750 000       1 830 000     1 960 000        2 311 000      

Driftsresultat -105 267        -                   -                 -                    -                  

Finansinntekter 1 633              

Finanskostnader 74                    

Resultat Finansposter 1 559              

Årsresultat -103 708        -                   -                 -                    -                  
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Noter til revidert budsjett 2015 og budsjett 2016  

 

Note 1: Medlemstallet forventes å øke med 5% per år i 2015 og 2016, etter 29% vekst i 2014 

Note 2: Det foreslås å heve årskontingenten fra kr 80 til kr 100 i 2016. Kontingenten har da 

ikke vært justert siden 2012. Økningen tilsvarer 25%, og utgjør 105 tkr i 2016. Det antas at 

kontingenten deretter kan holdes på samme nivå i noen år fremover. 

Note 3: Offentlig støtte vil øke pga de økende medlemstallene i 2014, 15 og 16. Det er to års 

etterslep: medlemstallet i 2013 danner grunnlag for støtten i 2015 osv. 

Note 4: Egenandeler netto-budsjetteres mot turneringer/representasjon 

Note 5: Norge skal arrangere Nordisk mesterskap for Jenter og for Skolelag i 2016. 

Arrangørlandet skal da dekke kost og losji for deltakere + ledere. Dette er samlet kalkulert til 

kr 250.000 for de to mesterskapene. Det vil bli arbeidet for å komme ut med lavere kostnader 

enn dette. 

Note 6: Det er ikke planlagt sommerleir i 2015 

Note 7: Det budsjetteres med 1,63 årsverk i 2015 (0,5 gen.sek, 0,9 adm.sek, 0,15 

Toppsjakksjef, 0,075 øvrig). Lønnsnivået er ca kr 400t/årsverk. I 2016 økes «øvrige årsverk» 

fra 0,075 til 0,15 årsverk pga vekst. 

Note 8: Kostnader Førsteraden øker pga økt medlemsmasse 

Note 9: Det pågår en opprydding i gamle krav, som leder til ganske høye tap på krav i 2014 

og forventet i 2015. Deretter bør tap på krav kunne ligge på et tradisjonelt lavt nivå. 
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Innkomne forslag 

 

Forslag 1 

 

Fra Forbundsstyret i USF:  

 

Arrangøren av NM for Ungdom 2015 har foreslått å opprette en 8 år eller yngre-klasse. Styret 

stiller seg positive, og fremmer med dette forslag om saken til årsmøtet i april 2015. 

 

(Utdrag fra søknad om NM for Ungdom 2015: «Vi så en 9 år og yngre-klasse i år som var 

altfor stor. Vi ønsker derfor at det innføres en 8 år og yngre-klasse fra og med 2015.») 
 

 

 

 

 

Forslag 2 
 

På vegne av guttene i Hå skulesjakk vil jeg foreslå: 

 

"Medlemmer i USF som er registrert i Hypersys må få rating når de deltar i turneringer som 

blir ratingberegnet."  

Det må være unødvendig at de som er aktive i skolesjakksammenheng må ha et 

proformamedlemskap i en NSF-registrert klubb for å få rating. De aktuelle er over 10 år. 

Når de flytter fra hjemsted for å studere vil det være naturlig at de blir medlemmer i sjakklubb 

på studiestedet. 

Mvh Per-Arvid Jakobsen, leder i Hå skulesjakk 
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Forslag 3: 

 

Heisann, jeg vil gjerne fremme forslag til årsmøtet i Ungdommens Sjakkforbund som gjelder 

Barnas Grand Prix. 

 

Forslag: Det bør deles inn i begynner (1-3 turneringer) og debutant (0 turneringer) med 

separat premiering. 

 

Begrunnelse: Dette skaper flere vinnere. Flere spillere vil få en god opplevelse, noe som er 

kritisk i de første turneringene. Vi ser at mange forsvinner fordi de ikke lykkes i starten. 

Bortfallet vil med andre ord bli mindre. 

Det er også klart det er vanskelig å lykkes når du møter mer rutinerte spillere. Bare forskjellen 

på 0 og 1 turnering kan være stor. Forskjellen på 0 og 3 turneringer er veldig stor. 

Vi har hatt denne inndelingen to ganger i Søråshøgda Barnas Grand Prix, og jeg synes det har 

fungert bra. Lørdag 15. mars hadde Sotra en BGP med 35 deltakere samlet i en klasse. Det 

sier seg selv at det hadde vært mye mer stas å vinne debutant enn å bli nummer 17 i en åpen 

klasse. 

For arrangøren medfører dette en viss kostnad, men det er snakk om et par hundrelapper som 

man uansett tjener inn på flere medlemmer og større aktivitet. 

Hilsen 

Ole Valaker 

Leder Søråshøgda Skolesjakklubb 
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Valgkomiteens innstilling 

 

Leder: Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SKU  

Styremedlemmer: 

Anders Hagen, 1911U, for to år  

Marianne Wold Haug, 1911U, for to år  

Hans-Henry Jacobsen, Tromsø SKU, for to år  

Elise Forså, Tromsø SKU, for et år  

Johannes Kvisla, 1911U, (ikke på valg) 

Aina Marie Svendsen, Stavanger SKU, (ikke på valg) 

Varamedlemmer: 

Ramona Grotle, Sotra SKU 

Kristoffer Madland, Trondheim SFU 

Jørund Greibrokk, Alta SKU  

 

Medlem av reisefordelingsfond (1 fra Troms/nordre-Nordland): 

Lena Halvorsen, Tromsø SKU  

Revisorer 

Arne Birger Lund, Nordstrand SKU  

Henrik Wrangell, OSS  

Vararevisorer 

Ole Kristian Førrisdahl, Sarpsborg  

Håkon Berntsen, Sarpsborg  

Disiplinærutvalg 

Egil Arne Standal, Volda Ørsta SLU  

Gunnar Lie, Porsgrunn  

Torstein Bae, 1911U  

 

Valgkomiteen har bestått av undertegnede, Lasse Løvik og Jørund Greibrokk. Jørund var ikke 

involvert angående drøftingen av varamedlemmer etter at hans kandidatur ble foreslått. 

Espen L. Andersen 

April 2015 
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