
Ungdommens Sjakkforbund, referat fra 6. forbundsstyremøte 16/03-2013, 12.00, Sjakkontoret, 

Sandakerveien 24D 

Tilstede: Espen Andersen (leder), Iris Brecke (fungerende generalsekretær) Leif Kjøita, Johannes L. 

Kvisla, Line Holen, Marianne Lund (på Skype til kl. 1400), Elise Forså (på Skype)  

Forfall: Line Jin Jørgensen, Odin Blikra Vea, Øystein Brekke, Tor Skaslien, Jøran Aulin-Janson  

Sak 63, Fastsettelse av regnskapet 2012 

Regnskapet for 2012 signeres av de som er tilstede. 

Vedtak: Under forutsetning av at revisor godkjenner regnskapet anbefales regnskapet til årsmøtet.  

Sak 64, Revidert budsjett 2013 

LK informerer om at vi får mindre inntekter enn tidligere trodd. Viktig å forholde seg til en realistisk 

budsjettering. Vi har store utgifter til regnskap, og en eventuell omlegging vil ta tid.  

EA foreslår en mulig økning i kostnader til tillitsvalgte, om man arrangerer et kretsledertreff i Tromsø.  

Diskusjon rundt hvorvidt kontoret skal drive butikk, salg av Stormesterhefter, Bompi hefter osv. Per 

dags dato selger Sjakkontoret lite. 

Vedtak: Revidert budsjett 2013 legges fram for årsmøtet.  

Sak 65, Budsjett 2014 

Vedtak: Budsjett 2014 legges fram for årsmøtet.  

Sak 66, Årsberetningen  

EA går igjennom styrets beretning. Noen mindre rettelser påpekes, før årsberetningen sendes ut og 

legges fram for årsmøtet.  

Sak 67, Hederstegn 

Styret vedtar å dele ut følgende hederstegn ved årsmøtet: 

Hederstegn i gull: Truls Jørgensen, Eirik Gullaksen, Kjetil Stokke  

Hedersdiplom: Odd Erling Mikalsen, Stein Jensen, Tore Kristiansen, Roger Hojem, Roar Nærheim, 

Jonar Lensebakken, Per Arne Myraunet, Vibeke Ekeland Grønn, Lars Pilø  

Sak 68, Ny valgkomité   

EA, JLK og IB får mandat til å fremme forslag til ny valgkomite. Vedtas på e-post uken før årsmøtet.    

 Sak 69, Innkomne forslag til årsmøtet 

Styret ønsker å fremme et lovendringsforslag angående forbundsstyresammensetningen. Endre 

lovteksten fra leder, 7 medlemmer + to varamedlemmer til leder, 6 medlemmer + tre 



varamedlemmer. Grunnen er at USFs styre skal oppfylle Fordelingsutvalgets kriterier om 

kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, noe man per dags dato ikke gjør. 

Stavanger SKU har sendt inn forslag om å åpne NM for skolelag – Styret støtter Stavangers 

subsidiære forslag.   

Forslag fra Arne-Birger Lund, Tor Skaslien, Jens Petter Olsen, Ellisiv Reppen og Per F. Olsen, som går 

på å begrense overganger, begrense spillere fra andre nasjoner samt endre ungdomslag. 

JLK kommer med innspill om at USF ikke bør være strengere enn NSF. Målet må være at flest mulig 

unge skal få spille sjakk, og det ofte vanskelig å stille lag, i ungdomsklassen spesielt. Er mot å flytte 

aldersgrensen ned til 18 år.  

EA kommer med innspill om at vi ikke har prøvd ut de nye reglene enda, og er mot å endre de før de 

er utprøvd. Når det gjelder spillere fra andre nasjoner var utgangspunktet at man ville åpne for at 

mindreårige asylsøkere kunne få spille. Det er kun et fåtall som kjøper utenlandske spillere på barne- 

og ungdomsnivå, så det er ikke et stort problem. Å endre til at spillere skal være FIDE-registret eller 

bosatt i Norge støttes (men ikke de siste 12 månedene). 

Sak 70, Forslag til dirigent  

Det blir bestemt at IB kontakter aktuelle kandidater til å være dirigent ved årsmøtet.  

Kontoret får i oppgave å foreslå personer til de andre funksjonene ved årsmøtet.  

Sak 71, Turneringer 

NM for skolelag og Nordisk for jenter kolliderer også i år.  

ML kommer med innspill om at de nordiske landene burde ha NM for skolelag samtidig, for å unngå 

kollisjoner. EA kommer med innspill om at det blir for vanskelig å finne arrangører. Neste år blir det 

mest trolig ingen kollisjon.  

NM for skolelag: JLK vil være styrets representant ved turneringen.  

NM for ungdomslag: EA forteller at det var høy deltagelse, men uheldig at det er samtidig med NSFs 

landslagssamling. Arrangørene roses for å ha vært dyktige.  

Landsfinalen i sjakk i skolen: 26. mai, naturlig at USFs leder er tilstede om mulig.  

NM for jenter 2014 er tildelt Alta SKU.  

NM for ungdomslag 2014 og NM for Skolelag 2014: Trenger arrangører. JLK skal se på saken. 

Buskerud sjakkrets ungdom er kontaktet.  

Sak 72, Tilbakemelding fra møte i Nordisk skolesjakkomité 

Sveriges forslag om å avholde nordisk for skolelag samtidig ble stemt mot av Island. I 2013 arrangerer 

Sverige begge turneringene, Norge skal derfor ikke arrangere Nordisk for ungdomsskolelag i 2013. 

Om ordningen blir suksess arrangerer Norge begge turneringene i 2014, om ikke går man tilbake til 

gammel rekkefølge.  



Forslaget fra Sverige om at man betaler også når man spiller borte (at arrangøren ikke dekker 

utgiftene til kost/losji) ble nedstemt. Sverige og Norge var for, alle andre mot.  

Sak 73, Deltagelse i lagturnering for barn og unge i Estland  

Det blir bestemt at Norge skal delta (sender 10 spillere, 5 gutter og 5 jenter), men det er ikke bevilget 

noen støtte på nåværende tidspunkt.  

Sak 74, kretsledertreff i Tromsø i slutten av august 

Diskuterer muligheten for å ha et kretsledertreff i Tromsø i.f.m. Word Cup 2013. I så fall styret og 

f.eks. en fra hver krets. Kan også ha et styremøte. Ikke satt av ekstra penger i budsjettet til dette 

formålet. 

Sak 75, Organisasjonsbygging – når og hvordan?  

Diskusjon om arrangering av sentrale kurs som USF kan få støtte for fra Fordelingsutvalget.  

OBV skulle se på muligheten for å arrangere instruktørkurs.  

Diskusjon rundt medlemstall, og mulighet for å arrangere ungdomssamling for unge tillitsvalgte i 

samarbeid med LNU.  

Sak 76, Andre saker  

Retningslinjer for Frifond 2013 vedtatt. Endring: styret kan forskuttere oppstartsstøtte og NM-støtte 

ved behov (etter avhold turnering). 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  


