Oslo, mars 2015

INVITASJON TIL USFS LEDERSEMINAR 2015

Kjære tillitsvalgt!

USF har gleden av å invitere til «Lederseminar» lørdag 25. april i Oslo, dagen før årsmøtet. Seminaret
avholdes på Scandic Hotel Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo, der også årsmøtet blir avviklet dagen
etter.

Temaet for årets lederseminar vil også i år være USF – veien videre. Programmet i detalj finnes i
vedlegg. Oppstart er klokken 12.00. Kl. 12:30 blir det en felles lunsj i hotellets restaurant. Møtet varer
frem til kl 17:00. Kl. 17:30 blir det felles middag på en restaurant på hotellet eller i nærområdet.

Påmelding til seminaret må skje innen fredag 17. april. Om du har behov for overnatting ønsker vi at
du gir beskjed om dette så fort som mulig. Av hensyn til reservasjoner ønsker vi også å vite det om
noen ikke har anledning til å delta på middagen i etterkant av seminaret. Send gjerne e-post
til iris@sjakk.no for påmelding.

Egenandel for seminaret er 350 kr, inkl. lunsj og middag samt kaffe, te og diverse i pausene. Oppgi
hvem som skal faktureres (adresse + e-post) for egenandel ved påmelding. Når det gjelder
overnatting dekker USF overnatting fra lørdag til søndag i twin-rom (495 kr per pers.). Om man
ønsker enkeltrom lar det seg ordne, mot at man betaler prisdifferansen. Opplys i så fall om dette ved
påmelding. Se vedlegg for mer informasjon.

USF dekker reiseutgifter for billigste reisevei, ut over kr 650. Reise til/fra flyplass eller reise med bil
dekkes ikke.

Vi håper så mange som mulig av dere vil ta turen til Scandic Hotel Helsfyr denne lørdagen, vel møtt!

Med vennlig hilsen

Geir Nesheim (sign)
Ungdommens Sjakkforbund

USFs lederseminar 2015
Lørdag 25. april 2015 kl 12
Scandic Hotell Helsfyr,
Strømsveien 108, Oslo

Program
12:00

Velkommen

Eirik Næss, styreleder USF

12:10

Hvor står USF ved starten av 2015
- Betraktninger om tingenes
tilstand

Geir Nesheim, gensek USF

12:30

Lunsj

13:15

Organisasjonsutvikling – Hva er bra; Hva
bør forbedres; Hva bør tilføres

Innledning; diskusjon

14:00

Turneringstilbudet – trender, erfaring
og ideer

Innledning, diskusjon

14:40

Pause

15:00

Sjakk i Skolen prosjektet

Geir Nesheim

15:30

Vekst – hva vil USF og hvordan oppnå
det

Innledning, diskusjon

16:15

Topp og Bredde – hva fungerer, hva bør
forbedres

Innledning, diskusjon

17:00

Konferanseslutt – oppsummering

Eirik Næss, styreleder USF

