
Referat fra forbundsstyremøte 6 09 10,  2/2 – 2010 (telefonmøte) 

 

 

Tilstede: Simen Agdestein (orienterte om punkt 60 og forlot møtet før saken ble 

realitetsbehandlet), Håvard Løvik (leder), Ellen Øen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Truls 

Jørgensen,  Ellisiv Reppen, Geir Werner og Dag Danielsen (generalsekretær). 

Forfall: Øivind Malin 

 

Sak 59 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 60 Støtte til NTG 

 

Simen  redegjorde for forespørsel om muligheten om å øke støtten til NTG fra USF sin side 

fordi sjakklinjen har et meget usikkert økonomisk fundament og har opparbeidet seg en gjeld 

på NOK 100.000. Simen fortalte at den viktigste faktoren for den økonomiske stillingen til 

sjakklinjen er antallet elever. Han vektla at det også er viktig for sjakklinjen å få hjelp fra USF 

til å propagandere i sjakkmiljøet for NTG. 

 

Vedtak: USF vedtar å øke sin støtte til sjakklinjen ved NTG til NOK 100.000 i 

inneværende år (opprinnelig beløp er NOK 50.000).  Økningen i bevilgningen dekkes 

inn ved å øke posten representasjon med NOK 50.000. Det tilstrebes å jobbe for å skaffe 

inn pengene via sponsormidler. Det vektlegges at NTG er en bærebjelke i norsk sjakk så 

vel med tanke på å heve nivået innen norsk toppsjakk, så vel med tanke på å utvikle 

tillitsvalgte og administratorer innen norsk sjakkliv.  

 

Sak 61 Prosjekt sjakk i skolen 

 

Vedtak: Håvard Løvik og Truls Jørgensen oppnevnes som medlemmer av 

prosjektgruppen for sjakk i skolen. 

 

TJ signaliserte at det trenges økonomisk bidrag fra USF i prosjektets forprosjektfase. Han 

anså beløpet i innledningsfasen til å ligge i størrelsesorden NOK 30.000. 

 

DD redegjorde for at formelt riktig saksgang tilsier at dette behandles separat på senere 

tidspunkt via e-post. Dette gjelder også kortfattet mandat for prosjektgruppen. Det var enighet 

om dette 

 

Sak 62 Eventuelt 
 

Tidspunkt for neste møte ble diskutert. Det er ulike synspunkter vedrørende fremtidit 

avvikling av styremøtene. Tentativt forslag til møtedato er lørdag 6/3. Møtetidspunkt vil bli 

sirkulert via e-post. 


