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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 1 i perioden 2019/20 - onsdag 28. august 2019 på Sjakkontoret, kl 17-19:30 

 

Tilstede: Eyvind Larre, Petter Dale, Andreas Fossan (telefon), Lasse Løvik (telefon), Malgorzata 

Kopaczek-Styczen (telefon), Marte Kyrkjebø (telefon), Bjørn R Unhjem (vara), Mia Norvoll (vara, 

telefon), Morten L Madsen (NSF, telefon), og Geir Nesheim, generalsekretær/referent  

Forfall: Abyl Kizatbay (vara)  

 

Alle tre vararepresentanter var altså invitert til å delta i dette første møtet i perioden.  

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 1 Konstituering og styrearbeid 

1.1 Konstituering: Styret bekreftet følgende interne verv: 

- Eyvind Larre, styreleder 

- Petter Dale, nestleder 

- Andreas Fossan, kasserer 

- Lasse Løvik, turneringsleder 

Ellers ble Marte Kyrkjebø utpekt til ny leder Jenteutvalget. Hun vil bidra til å supplere utvalget med 

ytterligere 2 personer, i samarbeid med det nye Utvalgsutvalget (se pkt 6.2 under). 

Geir gjennomgikk avslutningsvis en liste over styremedlemmenes viktigste oppgaver i sine roller.  

1.2 Oversikt over styrearbeidet de siste 2 år: Geir gjennomgikk en liste over styres fokusområder og 

viktigste saker siste to perioder, og også en liste over saker som hadde vært oppe på de årlige 

Lederkonferansene i 2016, 2017 og 2018. Styret diskuterte dette materialet, og vedtok å gi særlig 

prioritet i kommende periode til frafallsproblematikken, jentesjakk generelt, videre utvikling av 

Barnas Grand Prix, samt spørsmål knyttet til treneroppgavene i USF, herunder vilkår når USF 

engasjerer trenere. I neste styremøte vil formatet for disse initiativene bli konkretisert nærmere.  

1.3 Videreføring av USF-akademiet i et nytt 2. kull 2020-21: Geir viste til utsendt notat om 

erfaringene fra første kull som nå går mot slutten med en 8. og siste samling i oktober 2019 i 

Stavanger. Malgorzata og Bjørn Robert som deltok i møtet og som hadde vært kandidater i USF-

akademiet supplerte med sine erfaringer. Styret diskuterte saken og konkluderte med at erfaringene 

var gode. Styret vedtok å invitere til et 2. kull over samme lest som kull 1, med oppstart i 1. kvartal 

2020. USF vil dessuten søke økonomisk støtte til USF-akademiets 2. kull fra aktuelle kilder. 

Sjakkontoret følger opp dette.  
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Sak 2 Referater 

2.1 Referat fra styremøte 9.5.19: Referatet ble godkjent.  

2.2 Referat fra USFs 43. Årsmøte 10. juli 2019: Referatet ble tatt til etterretning 

Sak 3 Turneringer og Arrangementer 

Det var sendt ut sakspapirer der gjennomførte og kommende turneringer var omtalt. Lasse 

og Geir orienterte. Styret tok orienteringen til etterretning. Noen enkeltsaker: 

3.1 Lederkonferansen 2019 under NM for Ungdom i Skien, søndag 9. november kl 9:30-12. 

Geir orienterte om viktigheten av disse møtene, der tillitsvalgte kan engasjere seg i diskusjon 

om viktige saker i større grad enn årsmøteformatet tillater. Møtene har for tiden godt 

fremmøte. Alle styremedlemmer ble oppfordret til å prøve å få vært til stede.  

3.2 Landslagssamlingene: Saken hadde vært tema på årsmøtet i juli 2019, med utgangspunkt 

i flere forslag om bl.a. å avholde LLS også utenfor Oslo. Årsmøtet konkludert med å 

oversende saken til styret til videre behandling. Styret vedtok å avholde neste samling på 

NTG 30.11-2.12, og så ha vårens samling i Bergen. En egen gruppe vil følge opp alle sider av 

LLS-temaet. Lasse Løvik vil inngå, og gruppen vil bli supplert med minst to personer til.  

3.3 Regionsamlingene: Geir meddelte at det kun bli en regionsamling i høst – på Hamar. Det 

er kapasitetskrevende å organisere RS, men det er samtidig et attraktivt tilbud. Saken ble 

vedtatt utredet nærmere som del av LLS-utredningen (se forrige pkt. over). 

3.4 Arrangementssøknad: Konnerud SKU hadde søkt om NM for Ungdomslag 2020. Styret 

vedtok å innvilge søknaden, men arrangøren ville i tildelingsbrevet bli bedt om å sørge for 

tilbud om alternativ billigere innkvartering enn det som fremgikk av søknaden. Sjakkontoret 

følger opp. 

Sak 4 Reglement NM Kvinner 

Det forelå et reglement som var vedtatt i NSFs styremøte 21.8.19, under forutsetning av at 

USF-styret kunne tiltre dette. Marte kommenterte flere forhold hun mente burde ses 

nærmere på/evt. endres, herunder klasseinndelingen. Styret diskuterte saken, og vedtok å 

sende reglementsutkastet ut på høring til et større antall kvinnelige spillere. Lasse Løvik og 

Sjakkontoret følger opp.  

  

Sak 5 Rapporter  

Geir viste til utsendte rapporter om regnskap per 31.7. 19, medlemstall, Sjakkontorets drift, 

SkoleSjakken, Sjakk5ern, og Sjakk & Samfunn og ga supplerende kommentarer. Styret tok 

orienteringene til etterretning.  

Sak 6 Eventuelt 

6.1 Styrekalender: Geir viste til utsendt forslag. Styret ba om at det ble undersøkt hvilken ukekveld 

tir, ons, tor som passet best. Sjakkontoret organiserer dette.  

6.2 Utvalgsutvalg: Geir viste til utsendt forslag og orienterte. Ideen er å ha en slags «valgkomite 

mellom årsmøtene», som sørger for å finne egnede personer til å bekle nye utvalg/arbeidsgrupper, 

og eller supplere ved frafall og andre behov. NSF hadde en uke før vedtatt å nedsette et tilsvarende 

utvalg. Styret vedtok forslaget. Lasse, Tatiana Martynova (leder i valgkomiteen) og en person til vil 

inngå. 
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6.3 Klagesak: Geir orienterte kort om en aktuell klagesak. Styret registrerte at NSF nylig hadde 

besluttet å nedsette et utvalg for å gjennomgå saken og anbefale vedtok. Styret vedtok å avvente 

utfallet av NSFs behandling før man evt foretok seg noe i USF. Resten av dette punktet er unntatt 

offenlitggjøring.  

6.4 Neste styremøte: Onsdag 23. oktober (eller dagen før eller etter – se sak 6.1 over) 

  

 

 

 


