
3. MØTE INTERIMSTYRET 15/2, sjakkontoret, Sandakerveien 24D 

 

 

Tilstede: Espen Andersen (leder), Andreas Moen. Jens Petter Olsen, Morten Sand, Oddvar 

Solum,  Leif Kjøita og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

Forfall:  Liv Marie Rudmoen, Hans Inge Kongevold, Sverre Johnsen og Jøran Aulin-Jansson 

 

Vibeke Ekeland Grønn var tilstede under punktet ”Sjakk3ern”. 

 

Sak 8 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 9 Kort orientering ved leder 

 

EA ga en kort orientering om arbeidet fremover. 

 

Sak 10 Kort orientering fra kontoret ved generalsekretæren 

 

DD redegjorde for at kontoret hadde vært gjennom en ansettelsesprosess på grunn av Bendik 

Bjerke sin fratredelse. En sentral arbeidsoppgave for tiden var arbeidet med Nordisk for 

ungdom. 

 

Sak 11 ”Sjakk3ern” 

 

Vibeke Ekeland Grønn redegjorde for fremdriften i prosjektet. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe bestående av: Ellen Øen Carlsen, Espen Lie og Ellisiv Reppen og VEG. 

 

Prosjektet har etablert en egen hjemmeside. Alle kretsene i USF er blitt invitert til å delta i 

prosjektet. Prosjektet gir en times presentasjon i aktuelle klasser, det deles ut brett og brikker 

og boken ”Sjakkskolen 1”. Klassene inviteres til å delta i en lagturnering på kretsbasis og med 

en avsluttende finale senere i året. 

 

Sak 12 Barnesjakk.no 

 

Lagdelen på spillplattformen er ikke operativ per dags dato. Det bør være en administrator av 

spillplattformen. 

 

Vedtak: Espen avklarer situasjonen med Bjarke Sahl og Truls Jørgensen. Oddvar 

Solum lager et notat til styremøtet 22/3. 

 

Sak 13 NM for skolelag 29.4 – 1.5 - tildeling 

 

Espen redegjorde for at han er i dialog med Sverre Johnsen vedrørende arrangementet. OSSU 

er villige til å arrangere turneringen. 

 

Vedtak: OSSU tildeles arrangementet 

 

Sak 14 NM for lokallag - tildeling 



Vedtak: Stavanger SKU tildeles arrangementet 

 

Sak 15 NM for jenter – tilbakemelding 

 

Arrangementet ha fått almen ros. Jens Petter som var styrets representant ved turneringen 

roste arrangementet. 

 

Sak 16 Nordisk for ungdom 2011 

 

Dag redegjorde for kontorets forberedelse og planlegging av arrangementet. Arrangementet 

ble diskutert på generell basis og det ble understreket fra styret at det er maktpåliggende at 

arrangementet gjennomføres på en god måte. Espen mente at løsningen med frokost i 

spillelokalet ikke var god nok. 

 

Vedtak: Kontoret arbeider for å finne en forbedret frokostløsning og det bevilges inntil 

25.000 ekstra utover budsjettet for å gjennomføre dette i praksi 

 

Sak 17 Turneringer uten arrangør 

 

NM for jenter, NM for skolelag, NM for lokallag og NM for ungdom står alle uten arrangør i 

2012. 

 

Vedtak: Styret og kontoret jobber for å finne arrrangører til ovennevnte mesterskap 

 

Sak 18 Politiattest – hvor står vi 

 

USF sine medlemsklubber er pålagt å påse at tillitsvalgte som jobber med barn og unge har 

godkjent politiattest. 

 

Espen foreslo at det opprettes en egen rubrikk på årsrapporteringsskjemaet for Frifond hvor 

man må krysse av at dette forholdet er i orden. 

 

Vedtak: Det lages en egen rubrikk på rapporteringsskjemaet for Frifond hvor lokallaget 

krysser av på at de tillitsvalgte i klubben som jobber med barn og unge har godkjent 

politiattest. 

 

Sak 19 Lederseminar 

 

Dag redegjorde for at lederkurset går av stabelen i Oslo lørdag 9/4. ”Sjakk3ern”/sjakk i skolen 

vil bli tema på lederseminaret. Dag ønsket innspill fra styret vedrørende temaer for seminaret.. 

Espen foreslo at Dansk Skoleskakunion inviteres. 

 

Sak 20 årsmøtet 

 

Årsmøtet finner sted i Oslo søndag 10/4. Kontoret jobber med å finne lokaler.  

 

Vedtak: Årsberetningen skal utarbeides av det avgåtte styret valgt på det ordinære 

årsmøtet 

 

Sak 21 Frifond: godkjenning av regler for Frifond. 



Vedtak: De gjeldende regler for Frifond ble godkjent uten korrrigeringer. Datoer 

endres tilpasset inneværende år. 

 

Sak 22 Eventuelt 

 

Det forelå ingen saker til eventuelt. 

 

 


