
Referat fra Styremøte nr. 4 97/98 
 
STED: Frennings vei 3  
TID: Onsdag 4 februar kl 17:30 
 
TILSTEDE: Ole Valaker, Hans Olav Lahlum,  Hans Inge Kongevold, Gunnar Einvik, 
Tore Hansen, Trond Gabrielsen og Generalsekretær Johs Kjeken. 
PÅ TELEFON: Espen Andersen 
 
Sak  27. Referater 
*Referat fra styremøte nr 3 19. November og fra AU møte 2. Desember godkjent. 
*Referat fra jenteutvalget var forsinket.  
*Referat/rapport fra programkomiteen fremlagt. Komiteen mottar gjerne skriftlige 
kommentarer til det som er foreslått. Hans Inge mente en burde se på en navneendring av 
Barnas Grand Prix og Ungdommens Grand Prix for å få et enklere navn,  slik det var 
foreslått av Sverre Johnsen på årsmøtet. 
 
Referat fra styremøtet i NSF ble tatt til orientering. 
 
Sak 28. Kontor, økonomi 
*Johs. Orienterte om kontorets drift.  
*Økonomi: Nedgangen i medlemmer fører til noe lavere statstilskudd (450 medlemmer fra 
1996 til 1997).  
*Det er kommet en søker på stillingen som Generalsekretær allerede. 
*Ole orienterte om sponsoravtalen i forbindelse  med sjakkgymnas . 
 
Sak 29. Informasjon 
*Som følge av tretthetssignaler fra Sverre Johnsen, lyses stillingen som redaktør av Førsteraden 
ut. Redaktøren oppfordres til å søke en ny periode hvis han er motivert for det. 
*Ny håndbok gis ikke ut før de nye reglementene som programkomiteen har foreslått er 
ferdig behandlet. 
*Det gjenstår fortsatt noen småting før USFs instruktørhåndbok er ferdig. Dette er ellers et 
prosjekt som begynner å bli gammelt. 
*Internettsatsingen til USF er kommet godt i gang. En begynner å se noen praktiske 
fordeler med bruke av e-post, og hjemmesidene ser ut til å være ganske populære. Det er 
vanskelig å bedømme hvor vellykket det siste er, fordi en mangler sammenligningsgrunnlag og 
mål. I alle fall har vi kommet i gang og høstet en del erfaringer. 
*Jenteutvalget planlegger å gi ut en infobrosjyre., noe styret selvsagt var positiv til. 
Utkast til brev om lokale jentesjakkgrupper  ble fremlagt. 
 
Sak 30. Planer om sjakkgymnas 
*Ole orienterte om endringene i forhold til tidligere prosjekt.  Med mulighet for å ta inn 
flere elever i den vanskelige perioden ved oppstarten, og en sikker sponsoravtale, ligger 
prosjektet bedre an denne gangen. Styret mente det hadde vært vanskelig å få en fast 
sponsoravtale for et lenger tidsrom enn et år, men dette var ikke mulig. Selv om det skulle 



skjære seg økonomisk på en eller annen måte, så skal elevene være sikret  skoledelen av 
sjakkgymnaset. Styret godkjente avtalene med de modifikasjonene av forpliktelser og integritet 
som ligger i lederens kommentarer til avtaleutkastet. I tillegg skal ikke reklamen for Wireplay 
rettes mot våre yngste medlemmer. Søknadspapirer sendes ut til alle i 82-Àrgangen, de 20 tjue 
beste født i 1981 og de seks beste født 1980 snarest mulig.  Prosjektet vurderes på nytt når 
elevenes søknader foreligger og det nye avtaleutkastet med Telenor Games er klart. Styret i USF 
ber jenteutvalget vurdere å opprette et stipend for kvinnelige elever ved en eventuell sjakklinje  
på Toppidrettsgymnaset.  
 
Sak 31. Turneringer og arrangementer 
*Landsfinalen  i UGP ble greit arrangert med 6 deltakere av 10.  
*NM for jenter ble vellykket både med deltakerrekord og et ellers bra arrangement. 
*Det mangler arrangør for NM for juniorlag, men Brattås har sagt seg villig til å være 
reservearrangør. 
*Hanstad tildeles ungdomsNM for 1998. 
*Lørenskog (USK) tildeles åpent juniorNM dersom lokalene ser brukbare ut. Lokallaget 
må også stiftes formelt.  
*Det ytes støtte til nordisk med kr 1200,- per spiller. 
 
Sak 32 Eventuelt 
*Vigra BGP/UGP godkjennes, selv om søknad ikke var sendt på forhånd. 
*Sjakkleir under landsturneringen vurderes videre av AU. 
 
Sak 33 Neste møte 
*Onsdag 11. Mars kl 17.30 på forbundskontoret. Senere endret til 18. Mars kl 17.30. 
  
Hans Inge Kongevold 
(Sign) 
Referent 


