
Ungdommens Sjakkforbund, 3.forbundsstyremøte 3/11-2012, 12.00-
15:30, Sjakkontoret

Tilstede: Espen Andersen (leder), Leif Kjøita, Johannes L. Kvisla, Line Holen, Line 
Jin Jørgensen, Odin Blikra Vea, Elise Forså, Iris Brecke (i Dag Danielsens fravær), 
Marianne Lund (på Skype). Tor Skaslien var tilstede den første timen av møtet.

Forfall: Jøran Aulin-Janson (president i NSF) og Øystein Brekke

Sak 25, Kort fra leder

EA orienterte om USFs, NSFs og Sjakk i skolens stand på «Verdens kuleste dag» 
på Akershus festning lørdag 25. august. 

NM for klubblag i Tromsø (14.-16. september) var veldig vellykket. 

Sak 26, Kort fra kontoret

Iris Brecke orienterte om at søknaden til Fordelingsutvalget, administrering av 
Frifond samt EM og VM for ungdom har vært de største arbeidsoppgavene på 
kontoret de siste månedene. 

Sak 27, Økonomi  

LK orienterte om den økonomiske situasjonen i USF. Økonomien er i det hele 
under kontroll, og resultatet blir omtrent som planlagt. Inntekter på salg av 
undervisningsmateriell justeres noe ned i forhold til budsjett. Utgiftene til 
regskapstjenester og IKT er høyere enn budsjettert. 

USF legger ut mye penger i forbindelse med EM og VM, og kontoret bør for 
framtiden fakturere egenandeler for disse arrangementene på forhånd for å 
unngå likviditetsproblemer. 

Sak 28, Medlemstall

USF har noe etterslep på medlemstall, da mange medlemmer meldes inn sent.  
EA orienterte om at USF ikke enda har merkbart høyere medlemstall som følge av 
Sjakk i skolen. Diskusjon omkring tilbud for nybegynnere som begynner å spille 
sjakk sent. 

Sak 29, Oppgaver pålagt av årsmøtet

EA orienterte om oppgaver styret ble pålagt av årsmøtet.  Johannes L. Kvisla ser 
på sakene som årsmøtet sendte over til det nye styret, og de syv forslagene 
settes på sakslisten ved neste styremøte. 

Sak 30, Sjakk i skolen

EA orienterte om arbeidet i prosjektet. Prosjektleder Kai Becher har gjennomført 
et vellykket prosjekt i Drammen, hvor alle skolene skal få besøk av Sjakk i skolen.



Landsfinalen i 2013 avholdes i Nadderudhallen, med overnatting på NTG. Det 
jobbes med å skaffe midler til reisestøtte, men foreløpig er det ikke penger til 
dette formålet i neste års budsjett. Det er behov for frivillig til landsfinalen 2013.

Prosjektet avsluttes i utgangspunktet 1. juli 2013, men det jobbes med å skaffe 
midler til videre drift av prosjektet. Det er blant annet søkt om nye midler fra 
Sparebankstiftelsen. 

Sak 31, Spillsjakk.no

EA orienterte om spillsjakk.no, som eies av USF og NSF. NSF tester 
spillplattformen nå, og den fungerer bra. USF skal ta den i bruk, og medlemsliste 
er oversendt til Bjarke Sahl. Sjakk i skolen planlegger også å benytte seg av 
spillplattformen. Alle i USF og NSF skal kunne ta i bruk spillsjakk.no.

Det ble diskutert hvordan man kan markedsføre spillsjakk.no. Odin Blikra Vea 
foreslo at man kunne ha en turnering.

Det ble avgjort at Johannes L. Kvisla og Inge Skrondal skal være USFs 
kontaktpersoner til spillsjakk.no. 

Avtalen må sies opp i 2013 om plattformen ikke skal benyttes fra og med 2014. 

Sak 32, redaktør til Førsteraden 

EA orienterte om at Silje Bjerke ønsker å fortsette som redaktør i Førsteraden. 

Styret mener at USF har all grunn til å være fornøyde med den jobben som blir 
gjort, og at Silje leverer veldig bra. Forholdet mellom pris og kvalitet er veldig bra 
slik det er nå.

Vedtak: USF tilbyr Silje Bjerke å fortsette som redaktør, på de 
betingelsene som er satt. 

Sak 33, Klage på Trøndelag SKU

Trondheim SKU har levert en klage på kretsen, på grunn av at dato for kretsens 
årsmøte ble endret på kort varsel, samt manglende innsyn i årsregnskap og 
papirer fra årsmøte.

USF kontakter kretsleder, og ber om at årsregnskapet for 2011 og andre papirer 
fra årsmøtet framlegges. 

Sak 34, NMU 2012

EA orienterte om at det nå er ca. 210 påmeldte deltagere, og at det mest trolig 
blir omkring 250. 

Det skal være et ledermøte lørdag 17.11, hvor EA og Iris Brecke vil være tilstede.  

Sak 35, NMU 2013, tildeling av arrangement



Det foreligger to søknader om å arrangere NMU i 2013, en fra Smeaheia 
SS/Sandnes SKU/Sandved SKU og en fra Ridabu SKU.  Begge søknadene vurderes 
som gode søknader, og begge søkerne er godt kvalifiserte. Styret landet på å 
tildele NMU 2013 til Ridabu SKU, på grunnlag av geografiske hensyn samt at de 
vektlegger å bygge ut sitt lokalmiljø ved å arrangere mesterskapet. 

Vedtak: Styret tildeler NMU 2013 til Ridabu SKU

Sak 36, VM for Ungdom

Det har oppstått et misforhold mellom forventninger til hotelltilbud og det 
faktiske tilbudet fra arrangøren. Arrangøren opplever at det blir flere tilreisende 
enn antatt, og greier ikke å innfri alles hotellønsker. 

Trenertilbudet fra USF har blitt godt mottatt, og vurderes som vellykket.  

Sak 37, rating av USF-medlemmer 

1911U ved leder Johs Kjeken har henvendt seg til USF med ønske om at NSF skal 
rate USFs turneringer.  Man må i dag være NSF-medlem for å få rating, og det er 
vanskelig å forklare at man må være medlem både i USF og NSF for å få rating i 
USF-turneringer. 

Vedtak: Styret støtter forslaget om rating av USF-medlemmer, og vil 
henvende seg til styret i NSF.  

Sak 38, Konfirmering av frifond og fullmaktsdelegering 

Tildelingen av frifondsmidler fra 1. tildeling konfirmeres av styret. 

Tildeling av signeringsrett på vegne av organisasjonen til Iris Brecke konfirmeres. 

Vedtak: Iris Brecke tildeles signeringsrett for USF som fungerende 
generalsekretær i generalsekretær Dag Danielsens fravær.

Sak 39, Kommende turneringer 

USF trenger arrangør til NM for ungdomslag i mars 2013 og NM for skolelag i april 
2013. Line Jin Jørgensen tar kontakt med mulig arrangør av NM for skolelag.

Sak 40, Innspill til de nordiske reglementene

Sverige foreslår at alle land betaler for sine egne deltagere når de spiller utenfor 
landet. 

Styret mener dette kan være en fordel, da kostnadene for vertskapslandet blir 
mer forutsigbare. Baksiden er at det potensielt kan generere høyere utgifter, da 
det ikke blir like interessant å presse ned prisene. LK foreslår at man kan sette et 
tak på prisen innad i det nordiske samarbeidet. 

USF støtter forslaget fra Sverige.



Sverige foreslår at Nordisk mesterskap for barneskolelag og ungdomsskolelag 
spilles på samme sted til samme tid. Finland ønsker at Nordisk for gymnaslag 
også skal avholdes sammen med disse turneringene. 

USF kan alltid stille med et lag i sistnevnte turnering. USF støtter forslaget. 

Finland har foreslått å kutte ned fra 6 til 5 runder i Nordisk for ungdom, da de 
mener at spilleprogrammet er for tett. De ønsker at man heller skal prioritere en 
halv dag med omvisning på stedet. 

Styret mener man må tenke på hva spillerne ønsker, og at man eventuelt heller 
kan legge inn en ekstra dag om man ønsker mer tid på stedet. USF mener at 
ordningen er bra slik den er i dag. 

Sak 41, oppfølging av forrige referat

Sjakkontoret publiserer de referatene som mangler på hjemmesiden. 

Sak 42, Andre saker 

Neste styremøte er satt til lørdag 8. desember. EA takker for frammøte. 

  

 

 


