UTKAST TIL DAGSORDEN FOR 5. STYREMØTE ONS 11/12, kl. 17.00-18.30, SJAKKONTORET,
Sandakerveien 24D
Tilstede: Eirik Næss (leder), Elise Forså (via Skype), Carsten Beer Jacobsen (via Skype), Line Holen,
Marianne Lund (via Skype fra 18.15) og Dag Danielsen (generalsekretær).
Forfall: Johannes L.Kvisla, Benjamin Arvola, Nicolai Getz og Tor Skaslien og Jøran Aulin-Jansson.
Sak 33 Beramming av styremøter, årsmøte og lederseminar
Årsmøte- og lederseminar ble berammet til helgen 10/5 og 11/5.
Neste styremøter onsdag 12/2 og onsdag 12/3 (signering av regnskap og årsmøtepapirer).
Sak 34 Tildeling av NM for skolelag og NM for ungdomslag
NM for ungdomslag er tildelt Kristiansund SKU og arrangeres 14/3 – 16/3.
NM for skolelag er tildelt Sevland skolelag og finner sted25/5 – 27/4
Sak 35 Salg av sjakkmateriell til medlemsklubber
Vedtak: USF ønsker å tilby en startpakke til nye klubber.
Sak 36 Kriterier for uttak til EM og VM
Vedtak: Forslag til nye uttakskriterier til EM og VM fra Johannes L.Kvisla ble vedtatt. Kriteriene
publiseres senere.
Sak 37 Rabatt på annonsering i «Førsteraden» for klubber
Vedtak: Klubbene innvilges 50 % rabatt på annonsering i «Førsteraden».
Sak 38 Økonomi
Utsendt økonomioversikt ble gjennomgått. Økonomien er i rute og ser ut til å gi et positivt resultat i
forhold til budsjett. Resultatet fra «Sjakk i skolen» er per dags dato ikke klart. Dag skal sikre at Sjakk i
skolen kommer under kontroll og kunne gi status på neste møte.
Hver deltager i VM for Ungdom får gratis t-skjorte fra USF.
Sak 39 Oppsummering av lederseminar på Hamar/NMU
EN oppsummerte lederseminaret på Hamar og karakteriserte dette som vellykket med anslagsvis 20
deltakere. Blant temaer som ble diskutert nevnes følgende: USFs strategi, overordnet strategi for
«Frifond» (bør satsing på sjakk i ungdomsskolen og utdanning av sjakkinstruktører prioriteres?).
Det ble ytret ønske om at sjakkontoret bør være en sterkere støttespiller for klubbene.
Sak 40 Styrets arbeid framover

EN mente at USF bør klargjøre sitt verdigrunnlag og legge til grunn for arbeidet i organisasjonen. Det
bør vurderes å avholde en strategisamling på nyåret og dette bør vurderes som tema for
lederseminaret i tilknytning til årsmøtet.
Sak 41 Andre saker
CBJ understreket behovet for oppgradering av hjemmesiden og ønsker at nyheter publiseres i langt
større grad på siden.
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