Ungdommens Sjakkforbund
Styremøte lørdag 1. juli 2017 kl 12, Clarion Energy Hotell, Stavanger
Tilstede: Johannes Kvisla (leder), Maud Rødsmoen, Eyvind Larre, Alise Haukenes, Lasse Løvik, Monica
Fjellstad (vara 1), Edith Machlik (vara 2), og Geir Nesheim, generalsekretær/referent
Forfall: Joachim B. Nilsen, Elise Forså, og Morten L Madsen (NSF)

Referat
Sak 0 Godkjenning av Dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
Sak 1 Referat fra forrige møte 12. mars 2017
Dette behandles på neste møte
Sak 2 Konstituering
Styret fungerer i inneværende periode med følgende arbeidsdeling:
Leder
Nestleder
Kasserer
Turneringssjef
Leder Jenteutvalget
Styremedlem
Styremedlem
NSFs representant
1. vara
2. vara
Vara for NSFs repr

Johannes Kvisla
Elise Forså
Joachim B Nilsen
Lasse Løvik
Eyvind Larre
Maud Rødsmoen
Alise Haukenes
Morten L Madsen (president)
Monica Fjellstad
Edith Machlik
Vibeke Ekeland Grønn (visepresident)

Sak 3 Styrekalender 2017/18
Møte 2
Møte 3

søndag 10. september 2017, under NM Ungdomslag i Sandnes
søndag 12. november, under NM Ungdom i Kr.sand
(under dette NM avholdes også USFs årlige tillitsmannskonferanse)
Møte 4
søndag 11. februar, under NM Jenter i Drammen
Årsmøte 2018 søndag 29. april, under NM for skolelag, Sarpsborg
Styresaker vil også kunne behandles på email mellom møtene.
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Sak 4 Om styrets oppgaver
Geir holdt et lite foredrag om styrerollen, og vektla særlig betydningen av å
•
•
•
•
•

kvalifisere seg gjennom å sette seg inn i sakspapirer o.a.
delta på møtene (aller viktigst!),
bidra i diskusjonene,
lansere egne refleksjoner, tanker og ideer
foreslå saker og stille krav

USF-styret har slitt med litt svakt oppmøte de senere perioder; starten på denne perioden lover godt.
Innkalling til møter vil bli sendt to uker før styremøtene, med krav om å melde fra om egen
deltagelse senest en uke før møtet. Så vil som fast rutine varamennene bli kalt inn ved eventuelle
forfall.
USF dekker reise styremedlemmenes reise til/fra styremøtene med billigste reisemåte etter regning.
Sak 5 Styrets program og planer for perioden 2017/18
Geir innledet kort om dette, og alle styremedlemmer bidro med sine innspill.
Konkret gjelder følgende:
1. USF vil utrede Landslagssamlingene. Lasse leder arbeidet, og har med seg Alise og evt flere.
Det legges frem et forslag på neste styremøte.
2. USF vil utrede EM/VM deltagelsen. Lasse leder arbeidet, har med seg Maud og evt flere, og
legger frem forslag til neste styremøte.
3. USF vil lansere USF-akademiet, et tilbud til unge USF’ere. Geir leder arbeidet, har med
Joachim og Elise, og legger frem lanseringsplan til neste styremøte

Sak 6 Fra årsmøtet 30. april 2017
Det var ingen egne oppfølgingssaker oversendt styret fra Årsmøtet denne gangen.
Sak 7 Andre saker
6.1 Toppsjakkstrukturen: Geir orienterte om at Toppsjakkrådet hadde foreslått å bli nedlagt, da de jo
skulle fungere som råd for toppsjakksjefen – en stilling som nå er nedlagt. NSF-styret hadde sagt ja til
dette i juni. USF-styret vedtok å slutte seg til dette.
Vedtaket innebærer at Toppsjakkutvalget, som består av de tre ledene for uttak Åpen klasse NSF,
Damer NSF og USF, samt NTG v/Simen Agdestein og Geir Nesheim, gensek NSF/USF, blir supplert
med president NSF (Morten Madsen) og styreleder USF (Johannes Kvisla) med deres nestledere som
personlige varamenn. Toppsjakkutvalget møtes normalt tre ganger i året, og drøfter alle aktuelle
toppsjakkrelaterte saker i norsk sjakk.
6.3 Deltagelse i EM U10: Foresatte for en ung sjakkspilller hadde tatt opp om ikke vedkommende
kunne spille i U10 i EM i Romania, da et eldre søsken skulle delta, og den unge spilleren «var der i alle
fall med familien». USFs Uttakskomite hadde sagt nei til dette i to omganger. Foresatte hadde brakt i
erfaring at arrangøren aksepterte direkte påmelding, men arrangøren hadde bedt om bekreftelse på
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at dette ikke brøt med noen lover/regler i norsk sjakk. USFs Uttakskomite hadde undersøkt dette, og
funnet at det nok ikke står eksplisitt i USFs lover og regler at man ikke kan melde seg på individuelt,
men anså at det ville bryte med god organisasjonsskikk å ikke rette seg etter vedtak fattet av et av
USFs organer (UK).
Styret besluttet å meddele foresatte at spilleren ikke kunne delta i EM. Dersom spilleren allikevel ble
påmeldt ville styret bringe saken inn for USFs disiplinærutvalg.
Som egen sak besluttet styre å utrede forslag om å klargjøre eksplisitt i USFs regelverk at medlemmer
må innrette seg etter vedtak i organisasjonens organer.
Sak 8 Neste styremøte
Søndag 10. september 2017 kl 10, i Sandnes under NM Ungdomslag
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