
5. MØTE INTERIMSTYRET 22/3, sjakkontoret, Sandakerveien 24D 

 

Tilstede: Espen Andersen (leder), Sverre Johnsen, Leif Kjøita, Hans Inge Kongevold, Andreas Moen, 

Jens Petter Olsen, Liv Marie Rudmoen,  Oddvar Solum,  Dag Danielsen (generalsekretær) og Iris 

Brecke (administrasjonssekretær) tilstede under punktet budsjett. 

Forfall:  Morten Sand 

Sak 24 Valg av referent 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

Sak 25 Budsjett 

Det ble diskutert hvorvidt budsjettet for “Sjakk i skolen/sjakk3ern” skulle føres som separat budsjett  

eller som en del av USFs ordinære budsjett. 

 Underskuddet for 2010 ser ut til å bli større enn opprinnelig budsjettert. 

Vedtak: EA og LT ser nærmere på spørsmålet om føring av budsjettet og får fullmakt til å avgjøre 

dette på vegne av styret 

Sak 26 Kort ved leder 

EA takket styret for innsatsen og håpet at noen av medlemmene ville fortsette i det kommende 

styret som skal velges av årsmøtet. Han redegjorde for at valgkomitéen er i arbeid. 

Sak 27 Kort fra kontoret 

DD redegjorde for at tilbakemeldingene for Nordisk for ungdom hadde vært veldig positive. Kontoret 

er inne i en meget hektisk periode med blant annet forberedelse av landslagssamling på NTG, 

lederseminar, årsrapport og regnskap. 

Sak 28 Rapport fra møtet i Nordisk skolesjakkutvalg 

EA opplyste at referatet fra møtet  i Oslo var endret  slik at det også inkluderte informasjon om “Sjakk 

i skolen/sjakk3ern”. Nordisk i gymnaslag var vedtatt avlyst på grunn av manglende interesse. Han 

opplyste videre at Norge skulle inneha lederen av utvalget i perioden. 

Vedtak: Den nye lederen i USF overtar som leder av Nordisk skolesjakkutvalg 

Sak 29 Barnesjakk.no 

Vedtak: Notat fra Oddvar Solum oversendes som interimstyrets notat til det nye styret 

Sak 30 Lederseminaret lørdag 9/4 

EA og DD redegjorde for programmet 

Sak 31 Årsmøtet 



Johs Kjeken foreslås som møteleder dersom han er villig til dette.  Sverre Johnsen foreslås som 

referent. 

Sak 32 Turneringer/landslagsgrupper 

DD opplyste at det ble gitt meget positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av Nordisk for 

ungdom 

Sak 33 Eventuelt 

EA oppfordret styremedlemmene til å delta som funksjonærer under finalen i “Sjakk3ern” i Oslo 

28.mai 

 


