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REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund
Tilstede var Liv Marie Rudmoen, Bjørn Benjaminsen, Ellisiv Reppen, Øyvind Malin, Magnus Danielsen, Torstein Bae, Bendik
Bjerke og Håvard Løvik.

Tidspunkt: Onsdag 30. mai 2007 kl. 20:30
Sted:

Telefonmøte

AGENDA
Sak 01/05/07
•
•

Konstituering av det nye styret

Det skal tas ut unger til landslagsgruppene, junior- og kadettlandslaget, VM, EM og
nordisk (kvalifisering gjennom MNU). Dette arbeidet er startet og de som jobber
med det er Gullaksen, Per Olsen og Magne Sagafos. Sagafos blir Turneringssjef.
Kasserer. Liv Marie Rudmoen ble enstemmig vedtatt.

Sak 02/05/07

Arbeidet fremover

Arbeidet fremover og fordeling av arbeidsoppgaver. (Det bør være en litt grundigere
diskusjon som innbefatter hva vil med USF for det kommende året. Men denne bør
etter min mening finne sted på vårt første fysiske møte). Det bør spørres om det er
spesielle oppgaver noen brenner spesielt for og avsettes midler til dette dersom styret
er enig i at eventuelle slike oppgaver bør prioriteres. Håper at vi kan ta et fysisk møte
på Hamar under LT
Det neste møtet blir onsdag under Landsturneringen klokken 19. Sjakkontoret tar
kontakt med arrangør slik at de har et møterom klart.
Neste møte etter dette blir under NM for juniorlag i Oslo
Tredje ”fysiske” møte blir i desember. Det er et ønske å legge dette til utlandet hvor
det går an å kombinere vanlig møte med input, erfaringer og planer fra andre land.
Håvard sjekker hvor det er billige flybilletter fra Oslo, Bergen og Stavanger.
Det bør også være et møte til utpå nyåret, men plass og sted tar vi senere.
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Lederseminar

Lederseminar. Bør dette holdes i år også?
Ja og vi tar dette opp på Hamar. I fjor kom ca 15. Tilbakemeldingene er bra, men det er
ønske å få dette antallet opp. Vi diskuterer derfor på Hamar innhold og plassering av
seminaret.

Sak 04/05/07

NM for juniorlag 2007

NM for juniorlag. Må skaffes arrangør snarest.
Det er mulig at OSSU tar dette. De har møte denne uken, så Bendik kontakter Sverre om
resultat. Styret håper også at OSSU kan legge påmeldingsfristen til etter skoleferien.

Sak 05/05/07

Årsmøte 2008

Bør dette holdes under NM or skolelag? Det var 22 tilstede i år og 18 i fjor. Andre
alternativer er landsturneringen eller NM for lokallag. Tar dette opp på møte i Hamar.
Forslag på å holde dette utenfor alt eks ved en ledersamling.

Sak 06/05/07 NM lokallag
NM for lokallag. Hvilken aldersgruppe? Brekke har lovet meg et notat på dette da han
gjort sine tanker rundt dette, men mangler dette. Liv Marie kontakter Brekke og så
sendes hans notat til styret.

Sak 07/05/07 Kryss i terminlisten
NM for Ungdom og VM krysser. Det vil si at NMU som er et amerikansk uttak for nordisk
kommer til å mangle noen av de beste spillerne.
Om det krysser vil det si at noen andre enn de ”vanlige” ungene representerer Norge i
Nordisk.
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Sak 08/05/07 Unntatt offentligheten

Sak 09/05/07 Frifond
Frifond. Retningslinjene for rapportering av bruk av bevilgede midler på beløp under
NOK 10.000.
De som søker Frifond skal kunne legge frem en rapport som viser inntekter og
kostnader med bruk av pengene som de har mottatt.

Sak 10/05/07 Heder
De som vi skal gi heder bør vi planlegge hvor og når. Foreslår LT som plass. Andre
forslag.
Håvard lager en liste over de som er foreslått i år og styret tar en avstemning på mail.

Sak 11/05/07 Eventuelt
Forslag fra Torstein om å arrangere en åpen juniorturnering med gode representanter
andre land. Dette er en dyr turnering å holde så USF bør da kunne støtte turneringen
med penger. Beløpet ble ikke fastsatt men det ble antydet et beløp i størrelse orden
20.000 – 30.000. Dette tas opp på Hamar.
Ellers en takk til Torstein Bae for stor innsats i både USF og NSF. Dessverre stiller
han ikke til gjenvalg som president i NSF, men håper og tror at han fortsatt kommer til
å gjøre en kjempejobb i 1911 og ved mange andre anledninger.
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REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE TORSDAG 12/7, 19.00, SCANDIC
HOTELL HAMAR
Tilstede:
Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Liv Marie Rudmoen, Øivind Malin, Bjørn H.
Benjaminsen, Hans-Inge Kongevold, Magnus Danielsen og Dag Danielsen
(generalsekretær).
Forfall:
Ellisiv Reppen og Magne Sagafos.
Agenda:
Sak 12/0707 Referat fra møtet 30/05/07:
Referatet ble godkjent.
Sak 13/07/07 NM for juniorlag:
Arrangementet går til OSS. Håvard og Dag kontakter Sverre Johnsen.
Sak 14/07/07 Juniorturnering/støtte til juniorturnering:
Forslag om at det arrangeres en åpen juniorturnering i Norge med deltakelse av inviterte
utenlandske spillere. En eventuell slik turnering legges ut på anbud til klubbene og USF bidrar
med pengestøtte. Håvard og Dag ser på kriteriene og økonomien.
Sak 15/07/07 Lederseminar:
Lederseminaret legges fortrinnsvis på ferge til utlandet.
Sak 16/07/07 Styremøte i desember.
Desemberstyremøtet legges fortrinnsvis i en av de baltiske statene på grunn av lavt
kostnadsnivå. Truls sjekker med ambassaden muligheten for lån av møtelokaler.
Sak 17/07/07 Flytting av sjakkontoret:
Det ble vedtatt å si opp leiekontrakten i Frennings vei 3 med henblikk på å flytte sjakkontoret
til et mer sentralt sted i Oslo. Dag tar kontakt med NSF for å avklare sakens videre fremdrift.
Sak 18/07/07 Oversettelse av sjakkbøker:
Saken ble vedtatt behandlet på neste styremøte.
Sak 19/07/07 NM for klubblag – yngre årsklasser:
Saken ble utsatt.

Sak 20/07/07 Årsmøte 2008:
Saken ble utsatt
Sak 21/07/07 USF Målsetning for årets arbeid. Hva vil vi?:
Spørsmålet bør behandles på lederseminaret. Sentralt står problemstillingen rundt å styrke
organisasjonen og å holde lenger på medlemmene.
Sak 22/07/07 Utdeling av hedersbevisninger
Håvard deler ut til de tilstedeværende under landsturneringen.
Sak 23/07/07 Nordisk for gymnaslag
Norsk representant blir NTG dersom de ønsker å delta.
Sak 24/07/07 Eventuelt
Bjørn tok opp spørsmål vedrørende nødvendigheten av å ha ansvarshavende personer under
overnattingen på NTG i forbindelse med landslagssamlingene. Vedtatt at foreldregruppen må
peke ut ansvarshavende som forutsetning for at tilbudet om overnatting skal opprettholdes.
Bjørn tok opp spørsmålet vedrørende premieringen i NVGP. NVGP er et NSF arrangement og
dette spørsmålet må eventuelt tas opp med NSF.
Bjørn påpekte at det var reist spørsmål rundt kritereine for og kritikk av siste uttak til
representasjonsoppgaver. UK har svart på kritikken.

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE, 11/9, 20.00, TELEFONMØTE
Tilstede: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Liv Marie Rudmoen, Bjørn Benjaminsen,
Ellisiv Reppen, Jøran Jansson (deler av møtet), Øyvind Malin, Hans Inge Kongevold,
Bendik Bjerke (til og med sak 33/07) og Dag Danielsen (generalsekretær).
Forfall: Magnus Danielsen.
Magne Sagafos har opplyst at han har trukket seg fra styret. Hans Inge blir dermed fast
medlem av styret. Magnus Danielsen rykker opp til første varamedlem.

AGENDA:
Sak 25/07 Referat fra møtet 12/7, Scandic Hotell Hamar. Referatet ble godkjent.
Sak 26/07 Juniorturnering.
Vedtak: Det ble vedtatt å ikke arrangere juniorturnering i 2007.
Sak 27/07 Lederseminar.
Vedtak: Lederseminaret avholdes på Color Festival fra og med 4/1-08 til og med 6/1-08.
Det legges inn et forbundsstyremøte i løpet av turen.
Sak 28/07 Styremøte i desember.
Vedtak: Det avholdes fysisk styremøte fra og med 24/11 til og med 25/11.
Sak 29/07 Oversetting av sjakkbøker.
Vedtak: Forslag om oversettelse og trykking av to bøker ble vedtatt (”How To Beat
Your Dad In Chess”). Det legges fram forslag på neste styremøte om utlysning av en
bevilgning i størrelsesorden NOK 50.000-100.000 til eventuell oversettelse og utgivelse av
sjakkbøker på norsk.
Sak 30/07 NM for klubblag – yngre årsklasser.
Vedtak: Det ble vedtatt prinsipielt å avholde NM for klubblag i månedsskiftet mai/juni.
Årsmøtet i USF avholdes i forbindelse med dette mesterskapet. NM for juniorlag blir en
del av dette arrangementet. Det blir tre klasser: yngste klasse innbefatter spillere i
barneskolen, en klasse innbefatter spillere i ungdomsskolen og eldste klasse innbefatter
spillere ut juniorperioden. Lagene består av 4 + 2 spillere, eventuelt 5+ 2 spillere (dette
avgjøres på neste styremøte). Hans Inge utarbeider utkast til detaljert regelverk. Dette
behandles på neste styremøte.
Sak 31/07 Årsmøte 2008.
Vedtak: Legges samtidig med NM for klubblag-yngre årsklasser.
Sak 32/07 Henvendelse fra Ungarn vedrørende samarbeidsavtale.
Vedtak: USF gir ungarerne beskjed om at man er åpen for samarbeid om konkrete
prosjekter. Men at det ikke er aktuelt å inngå en samarbeidsavtale.
Sak 33/07 Frifond.
Vedtak: Fremlagt forslag til fordeling av Frifondmidler ble vedtatt.

Sak 34/07 Sjakk i skolen i Canada.
Vedtak: Det fremlagte forslaget om møte i Canada vedrørende sjakk i skolen ble ikke
vedtatt.
Sak 35/07 1911 søknad om dispensasjon til Jente NM (se vedlegg under).
Vedtak: Betenkningstiden for jente NM ble endret, slik at klassen for ungdom får
samme betenkningstid som de øvrige klasser. Det ble videre vedtatt at Norgesmesteren i
kadettklassen og beste norske junior i Ungdomsklassen, ikke automatisk har krav på
tilbud om deltakelse i et EM eller VM i løpet av det inneværende året-slik det har vært
tidligere.
Videre: Nytt pkt 8 i reglementet. De to beste spillerne i klasse ungdom, kadett og
lilleputt vinner retten til å representere Norge i det påfølgende nordiske mesterskapet
for jenter, under forutsetning av at de oppfyller betingelsene i reglementet der. For
klasse A utelukker dette spillere som er 20 år eller eldre ved forfall blant de to første,
tilfaller retten til å representere Norge neste spiller fra resultatlista. Hvis en plassering i
NM avgjøres eventuell rett til å delta i nordisk gjennom loddtrekning mellom de
impliserte spillerne.
Sak 36/07 Spillere som ønsker å stille i VM/EM for egen regning. Hvordan behandle
dette?
Vedtak: Det gis ikke adgang til å åpne for deltakelse i VM/EM for egen regning utover
de uttak som gjøres av uttagningskomiteen.
Sak 37/07 Bør Norge stille i EM/VM i klassen 10 om vi har spesielle talenter?
Vedtak: Det ble vedtatt med 2 mot 1 stemme at Norge ikke deltar i klassen 10 i EM/VM.
Sak 38/07 Å tenke på. Bør det være en minimum grense med hensyn til rating for
spillere som sendes til EM/VM.
Vedtak: Hans Inge utarbeider utkast til forslag som behandles på neste styremøte.
Sak 39/07 Regnskap. Orientering.
Vedtak: Ferdigstilt regnskapsrapport foreligger ikke fra regnskapsfører. Styret vedtok
at situasjonen må avklares innen 30 dager.
Sak 40/07 Treningssamling for junior og kadettlandslaget.
Vedtak: Tilbud om deltakelse i treningssamling fra elteutvalget for juniorer og kadetter
ble avslått. Generalsekretæren fikk fullmakt til å vurdere bruk av NOK 10.000 til
trening av kadett og juniorlandslaget.
Sak 41/07 6-landskamp for jenter.
Vedtak: Det ble vedtatt å akseptere innbydelse om å delta i 6-landskamp for jenter som
alternativ til deltakelse i den eksisterende tidligere Scandinavia Cup.
Sak 42/07 Eventuelt
• Orientering om sjakk i skolen + konferanse Aberdeen: Håvard informerte
• Skal vi kjøpe inn Chess School 1a+b til videresalg?Vedtak: Tilbudet om innkjøp
av disse bøkene ble avslått.
Referent: Dag Danielsen

Sak 35/07
Hei USF!
1911U skal arrangere jente-NM i 2008. Jeg har i dag studert
reglementet for jente-NM, siden vi snart skal legge ut invitasjon. Jeg
var på årets jente-NM, så jeg trodde jeg hadde oversikt. Det hadde jeg
ikke!
I reglementet står det at det i klasse ungdom skal spilles fem runder
med tenketid 90 min på 40 trekk og 30 minutter på resten. Jeg trodde
det var samme rundeantall og tenketid i ungdom som i de andre
klassene, dvs seks runder med 60 min på 40 trekk og 30 min på resten.
Grunnen til at jeg trodde det, er nok at klassene kadett og ungdom ble
slått sammen i år.
Vi vil prøve å få med mange i ungdom, dels gjennom å få med de
aktuelle norske, og dels gjennom å invitere noen utlendinger. Derfor
blir det antagelig ikke aktuelt for oss å slå sammen kadett og ungdom.
Det er imidlertid svært upraktisk for oss at ungdom skal ha en helt
annen spilleplan enn de andre klassene. Ett problem er i forhold til
tidspunkt for måltider. Et annet problem er hvordan de fem rundene til
ungdom skal fordeles. Hvis det spilles to runder på søndag (som i de
andre klassene) blir man mye senere enn de andre klassene. En runde
blir derimot lite på søndag, og da må man ha tre lange runder (12
timers spilletid) på lørdag. Et tredje problem er i forhold til
spillelokale (noen klasser har start mens andre klasser er i gang med
en runde).
På denne bakgrunn søker vi USF om dispensasjon fra reglementet, slik
at vi også i ungdom kan ha seks runder med tenketid 60 min på 40 trekk
og 30 min på resten.
En alternativ løsning er at USF endrer reglementet for jente-NM, slik
at ungdom har samme rundeantall og tenketid som de andre klassene. Da
trenger vi ikke lenger noen dispensasjon. Jeg synes ikke reglementet
virker så veldig gjennomtenkt, så jeg synes dette virker lurt.
Jeg håper vi kan få raskt svar på søknaden om dispensasjon eller
reglementsendring.
Torstein
(på vegne av 1911U)

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTET 24/11, KL 13.30-16.30, FREDRIKSTAD
Tilstede: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Liv Marie Rudmoen, Øivind Malin, Ellisiv Reppen,
Bjørn Benjaminsen, Magnus Danielsen, Ida Lahlum (representant fra NSF), Bendik Bjerke
(administrasjonen) og Dag Danielsen (administrasjonen).
Forfall: Ingen.

Sak 43/07 Referat fra møte 11/9
Bjørn Benjaminsen var også tilstede. Korrigering av navn: Liv Marie Rudmoen.
Sak 44/07 Lederseminar Color Festival 4/1 til og med 6/1.
Bendik Bjerke redegjorde for planlagt opplegg med styrking av medlemsorganisasjonen som
tema. Program sendes ut til sirkulering blant styrets medlemmer på mandag med hurtig
tilbakemelding vedrørende eventuelle endringsforslag.
Sak 45/07 Frifond
Vedtak: Fremlagt forslag ble vedtatt med en endring. Fana fikk ytterligere NOK 5.000 som
ble fratrukket foreslått bevilgning til Kragerø.
Sak 46/07 Utlysning av utgivelsesstipend for publisering av utenlandske sjakkbøker
Vedtak: Det offentliggjøres i Norsk Sjakkblad nummer 1 at det er mulig å søke om
prosjektstøtte på inntil NOK 100.000 med sikte på utgivelse av nye eller oversettelse av
allerede eksisterende sjakkbøker rettet mot barn og unge. Det nedsettes et utvalg på tre
personer som vurderer eventuelle innkomne forslag.
Liv Marie Rudmoen oppnevnes som medlem av utvalget. HL forespør Øystein Brekke og
Bjarke Sahl.
Sak 47/07 Regelverk for NM for klubblag-yngre årsklasser. Forslag fra Hans Inge
Vedtak: Fremlagt forslag til regelverk ble vedtatt.
Sak 48/07 Beramming av NM for klubblag for yngre årsklasser
Vedtak: NM for juniorlag utvides til USFs NM for lag inneholdende juniorklasse,
kadettklasse og miniputtklasse. Arrangementet skal i utgangspunktet arrangeres i
månedsskiftet mai/juni, men viker for pinsen dersom denne faller inn under angitte tidspunkt.
Sak 49/07 Beramming av årsmøte for USF
Vedtak: Årsmøtet legges i månedsskiftet mai/juni, men viker for pinsen dersom denne faller
inn under angitte tidspunkt.
Sak 50/07 Ratingbegrensning for deltakelse i EM og VM. Forslag fra Hans Inge
Vedtak: Det innføres ikke ratingbegrensning for deltakelse i EM og VM. UK vil i tiden
fremover vektlegge aktivitet som begrensende kriterium.
HI fremlegger forslag til kriterier for uttak for styret på et fremtidig møte.
Sak 51/07 4-Landskampen 30/11-2/12. Inkludert trener.

BB informerte om firelandskampen på Haraldsheim. Kjetil A.Lie er oppnevnt som
lagleder/trener.
Sak 52/07 Økonomioversikt
Kontoret har overtatt bilagsføringen fra Carsten Bjelke. Økonomioversikt foreligger senere.
Sak 53/07 Prosjekt internettsside for barnesjakk. Redegjørelse ved Truls Jørgensen
Nicolay Amble leder et forprosjekt for en interaktiv portal for barnesjakk. Han bistås av
Synne Texum og Truls Jørgensen. Portalen har to målgrupper (6-9 år) og (10-13 år). Det
forsøkers også å legge inn et jentegrensesnitt. Portalen tar sikte på å inkludere ”Førsteraden”
og en bolk for foreldre og ledere.
Sak 54/07 Førsteraden
Spørsmålet om Førsteradens videre eksistens må sees i sammenheng med utviklingen av
barneportalprosjektet og vil bli behandlet på et senere tidspunkt.
Sak 55/07 Terminliste 2008 og 2009. Forslag fra Håvard Løvik
HL kommer tilbake med endringsforslag.
Sak 56/07 Sjakk i skolen.
Vedtak: Det bevilges NOK 15.000 til sjakk i skolen i Rogaland.
DD informerte om at Torstein Bae er engasjert av Prosjekt Tromsø 2014 for å dokumentere
verdien av sjakk i skolen med sikte på å styrke læringsprosessen.
Sak 57/07 Spilleberettigelse for mindreårig spiller i klasse ungdom under 12 år
Vedtak: USF aksepterer at mindreårig spiller kan spille i klasse ungdom under 12 år og
representere Norge i denne klassen internasjonalt. Dette forutsetter imidlertid spesiell
godkjennelse av UK.
Sak 58/07 Sponsing av brikkeposer til Osloskoler. Utgift cirka NOK 3000
Vedtak: Simen Agdestein sponses med NOK 3000 til kjøp av brikkeposer til de skoler han
har foreslått.
Sak 59/07 Opprettelse av Norges representant til nordisk skolesjakkomite
Vedtak: Johs R.Kjeken og Torstein Bae forespørres.
Sak 60/07 Nordisk for jenter
BB redegjorde for planleggingen av arrangementet som skal arrangeres av Norge. Arbeidet
forestås av Silje Bjerke og Torstein Bae på vegne av Sjakkontoret.
Sak 61/07 Eventuelt
Vedtak: Hedersdiplomene deles ut under landsturneringen.
Referent: DD

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 19/04, Haraldsheim, Oslo, 11.00 – 13.30
Tilstede: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Liv Marie Rudmoen, Ellisiv Reppen, Magnus
Danielsen, Hans Inge Kongevold, Øivind Malin (siste del av møtet), Bendik Bjerke
(medlemssekretær) og Dag Danielsen (generalsekretær).
Bjørn Benjaminsen er trådt ut av styret grunnet sykdom og Magnus Danielsen er trådt inn som
fullt styremedlem med stemmerett.
DD ble valgt som referent
Sak 01/08 Referat fra møte 4/24-11
Vedtak: Referat fra møte 4 24/11 ble vedtatt
Sak 02/08 Økonomi og regnskap
Det endelige regnskapet for 2007 er ikke ferdiggjort. USF kommer til å bytte regnskapsbyrå.
Håvard understreket at det er ønskelig at kontoret gjør mest mulig av regnskapet og at dette
sees i sammenheng med NSF. Det er derfor fordelaktig at samme person på kontoret fører
begge regnskapene.
Vedtak: USF skifter regnskapsbyrå etter en gradvis utfasing med Paragon. Kontoret starter
arbeidet med å finne alternativt regnskapsbyrå.
Sak 03/08 Prioritering av arbeidsoppgaver på sjakkontoret
HL har vært i samtaler med Jøran Aulin-Janssson om arbeidsoppgavene på sjakkontoret blant
annet med sikte på en omprioritering av kontorets arbeidsoppgaver. Spørsmålet er aktualisert
med tanke på at sjakkontoret vurderes flyttet. Salg av sjakkmateriell på kontoret er oppe til
vurdering. H og DD mente at det ikke lenger er hensiktsmessig at sjakkontoret driver med
salg av sjakkrelatert materiale i omfattende grad.
Vedtak: Generalsekretæren tar dialog med Sjakkforlaget ved Brekke og Sjakkshop ved
Stubrud for å vurdere løsninger med sikte på å avvikle salget ved sjakkontoret.
Sak 04/08 Oppsummering av lederkonferansen-Danmarksturen
Det har vært entydig skryt og positive tilbakemeldinger vedrørende lederkonferansenDanmarksturen
Sak 05/08 Bør Førsteraden opprettholdes?
Vedtak: Førsteraden og en eventuell opprettelse av barnesjakkportalen samordnes, deretter
vurderes på sikt hva som bør gjøres.
Sak 06/08 Årsmøtet i USF 31/5, Kragerø
Budsjett og årsmøtepapirer behandles på telefonmøte mandag 30/4 klokken 18.00.

Sjakkontoret lager utkast til budsjett inneholdende midler til bokprosjekt og arrangement av
regionale sjakktreningstilbud (se sak 14/08).
Budsjettet inneholder forslag om å heve medlemskontingenten til NOK 50 per år.
Sak 07/08 Internasjonal ungdomsturnering?
HL påpekte at det skal arrangeres flere turneringer på norsk jord i tiden fremover. USF bør
vurdere å bevilge midler til disse forutsatt at det arrangeres turnering for unge spillere,
eksempelvis i aldersgruppen 13-18 år.
Sak 08/08 Opprettelse av sponsorgruppe, bokprosjektgruppe og frifondkomite.
I Stavanger jobbes det aktivt med innhenting av sponsormidler. Det er gode muligheter til å
innhente forskjellig type legat- og sponsormidler. Det bør opplyses til kretser og klubber at
det er adgang til å søke slike midler og at regnskap derfor bør ferdigstilles med sikte på å
kunne overholde søknadsfristen for disse midlene. TJ sa seg villig til å sitte i en gruppe med
sikte på å informere om hva slags midler dette dreier seg om.
Sak 09/08 Deltakelse i EM og VM. Reiseleder, reiseforberedelser med bestilling av
billetter og lignende
Det er en avveining mellom tidlig uttak og et mest mulig tidsaktuelt uttak med tanke på den
raske utviklingen i unge spilleres spillestyrke. Dersom den høye kontigentøkningen medfører
vesentlig reduksjon i deltakelsen i de yngre klassene bør dette medføre at landsturneringens
betydning som kriterium for uttak tillegges mindre vekt.
Vedtak: UK offentliggjør samtidig med sitt uttak en kort presentasjon av de generelle
kriteriene som er lagt til grunn for uttaket. Det settes en sperrefrist på to dager før
offentliggjøring av uttaket.
Sak 10/08 Vurdering av støtte til NSF-turneringer som er viktige for ungdom
(eksempelvis aldersgruppen 13-18 år)
På generelt grunnlag ble det gitt uttrykk for at USF er positive til å støtte slike turneringer
økonomisk.
Sak 11/08 Unntatt offentligheten
Sak 12/08 Flytting av sjakkontoret
Vedtak: USF sier opp leieavtalen i Frennings vei 3 og inngår i samarbeid med NSF leieavtale
med Myren Eiendom i Myrens Verksted i Sandakerveien 24.
Sak 13/08 Nordisk for ungdomsskolelag
Vedtak: Sjakkontoret sørger for at det praktiske arbeidet blir gjort og sannsynlig dato blir 5.7/9 (alternativt 12.-14/9).
Sak 14/08 Regionssamlinger for viderekomne spillere. Oppretting av instruktørpool

Vedtak: Sjakkontoret igangsetter arbeid med å opprette en pool av mulige instruktører til
regionale treningssamlinger. USF vurderer økonomisk støtte til slike arrangementer etter
søknad.
Sak 15/08 Tildeling av NM for jenter
Vedtak: Frosta tildeles NM for jenter i 2009.
Sak 16/08 Unntatt offentligheten
Sak 17/08 Eventuelt
NM for skolelag ble gjennomført på kort varsel. TJ ga arrangøren og sjakkontoret/BB ros for
sitt bidrag til at arrangementet ble avviklet.

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE (TELEFONSTYREMØTE) 2/ 08/ 28/04
Tilstede: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Magnus Danielsen, Øivind Malin, Hans Inge
Kongevold, Bendik Bjerke (medlemssekretær) og Dag Danielsen (generalsekretær).
DD ble valgt som referent
Sak 18/08 Referat fra møte 1/08 19/04
Vedtak: Referat fra møte 1 19/04 ble vedtatt
Sak 19/08 Årsmøtepapirer til årsmøtet i Kragerø 31/5
Årsmøtepapirer ble diskutert. Papirene ferdigstilles av sjakkontoret.
Sak 20/08 Vedtektsendring for stemmerett i USF
MD refererte fra Barne- og ungdomstinget som er årsmøtet i Landsrådet for norske
ungdomsorganisasjoner. Årsmøtet har vedtatt at alle medlemmer av LNU som er 12 år eller
eldre er stemmeberettigede i LNU. Dette ble tatt til orientering.
Sak 21/08 Utkast til budsjett 2009
Utkast til budsjett ble diskutert og sendes ut av sjakkontoret.
Sak 22/08 Eventuelt
HIK mente at det burde vurderes opprettet egen mikroputtklasse i BGP. Det ble vedtatt å sette
opp dette som egen sak på årsmøtet.

