Ungdommens Sjakkforbund , referat fra 1. forbundsstyremøte 19/52012, 12.00, sjakkontoret, Sandakerveien 24D
Tilstede: Espen Andersen (leder), Elise Forså, Line Holen, Leif Kjøita, Johannes L.
Kvisla, Tor Skaslien og Dag Danielsen (generalsekretær). Odin Blikra Vea og
Marianne Lund deltok via Skype.
Forfall: Line Jin Jørgensen, Øystein Brekke og Jøran Aulin-Jansson
Sak 1 Valg av referent
Vdtak: DD ble valgt til referent
Sak 2 Velkommen til USF - presentasjon
EA ønsket velkommen og opplyste om styrets arbeidsoppgaver. De
tilstedeværende ga en kort presentasjon av seg selv.
Sak 3 Kort fra kontoret
DD redegjorde for at tilbakemeldingene fra lederseminaret var meget positive.
Fordelingsutvalget har hatt møte på sjakkontoret med gjennom gang og kontroll
av USFs søknad om støtte for 2010. Dokumentasjon for søknaden ble
gjennomgått og godkjent. Men dokumentasjonen vedrørende
landslagssamlingene på NTG er antagelig utilstrekkelig og må i så fall utfylles og
ettersendes.
Sak 4 Kort fra leder
EA fortalte at NM for jenter i Stavanger og NM for skolelag i Sørum begge ble
gjennomført på en meget god måte.
Sak 5 Etter årsmøtet – referat
EA opplyste at referatet etter årsmøtet ikke er ferdigstilt og at styret må komme
tilbake til oppfølging av et par saker etter at referatet formelt forelligger.
Sak 6 Konstituering
Vedtak: Følgende valg til verv i styret ble foretatt: Elise Forså nestleder,
Leif Kjøita økonomiansvarlig og Johannes L. Kvisla turneringssjef.
Jenteutvalget som ble opprettet i perioden 2011/12 fikk forlenget
mandat med mulighet for supplering.
Aktuelle kandidater til UK (turneringssjef + to eksterne medlemmer og
ett varamedlem) og terminlisteutvalget (leder, turneringssjef og
kontoret + eksternt medlem) ble foreslått og forespørres.

Det ble nedsatt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og
økonomiansvarlig.
Sak 7 Disiplinærsak – unntatt offentlighet
Sak 8 Kommende arrangementer – NM lokallag, NM for ungdom
Vedtak: Dispensasjonssøknad fra Tromsø SKU om å invitere lag fra
Finland, Sverige og Russland til å delta i NM for lokallag (uten rett til å
vinne mestertittelen) ble godkjent
Det var enighet om at NM arrangementene bør profileres eksempelvis via en
kontinuerlig spalte på «sjakktuelt» og at de profileres i «Førsteraden.
Sak 8 Økonomi
LK gjennomgikk USF sin økonomiske situasjon. USF har anstrengt økonomi.
Budsjettet hittil i år ser ut til å være i rute totalt sett. Men det er et overforbruk
på IKT-tjenester og regnskap i henhold til periodisert budsjett.
Sak 9 NM 2013
EA gjennomgikk situasjonen. Bergen SKU har påtatt seg å arrangere NM for
jenter. Følgende arrangementer står uten arrangør: NM for ungdomslag, NM for
skolelag og NM for ungdom.
Det ble påpekt at det hadde vært ønskelig om for eksempel Oslo og Trøndelag
kunne arrangere henholdsvis NM for ungdomslag og NM for skolelag slik at det
ble en hensiktsmessig geografisk sirkulasjon av arrangementene.
LK luftet muligheten for å vurdere en rulleringsordning kretsene i mellom for
avvikling av arrangementene.
Styret arbeider videre med å skaffe arrangør til arrangementene.
Sak 10 Sjakk i skolen
Landsfinalen ble avviklet lørdag 12/5 på NTG. Klassevinnere ble Alta og Harstad.
Prosjektet er i godt gjenge.
LK ga uttrykk for at prosjektet er i en fase hvor det antagelig er hensiktsmessig å
vurdere hvilke årstrinn prosjektet skal omfatte (Sjakk3ern, Sjakk4ern, Sjakk5ern).
Sak 11 Kretsledermøte
Vedtak: Det avholdes kretsledermøte på NTG lørdag 25.august. EA
kontaker Ellisiv Reppen vedrørende praktisk gjennomføring
Sak 12 Møteplan
Vedtak: Styremøte lørdag 7/7, Sandefjord 12.00; lørdag 25/8, NTG,
11.00-13.00 (med påfølgende kretsledermøte 14.00-17.00); lørdag 3/11,
sjakkontoret 12.00; lørdag 9/2, sjakkontoret 12.00.

Sak 13 Andre Saker
DD lager utkast til et notat vedrørende hvordan regionale kurs kan bli
støtteberettiget

