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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr. 7 i perioden 2019/20 – torsdag 25. juni 2020, på Google Meet, kl 17-19 

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik, Malgorzata Kopaczek-Styczen, Andreas Fossan, Marte Kyrkjebø, 

Petter Dale, Morten L Madsen, NSF og Geir Nesheim, generalsekretær/referent 

Forfall: Ingen.  

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 28 Referat  

Referater fra styremøte 23. april 2020 ble godkjent 

Sak 29 Coronasituasjonen og sjakk-arrangementer fremover 

29.1 Status Covid19 per ultimo juni 2020: Det var sent ut informasjon om siste oppdatering av 

sjakkens smittevernregler. Viktigste endring i seneste oppdatering av 18.6.20 var at det nå er tillatt 

med arrangementer inntil 200 personer, og at deltakere fra ulike geografiske regioner er akseptert. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

29.2 Årsmøte online onsdag 8. juli kl 17 på Google Meet: Det var sendt ut et sakspapir om 

prosedyren som ville bli benyttet, og Geir orienterte. Forberedelsene var i rute. NSF ville ha sin 

kongress søndag 5.7, og det ville gi en god gjennomkjøring på metoden. Følgende styremedlemmer 

meddelte at de ville delta på årsmøtet: Lasse, Marte, Andreas, Eyvind og Malgorzata. Petter var 

usikker.  

29.3 Styrets forslag til ny valgkomite: Eyvind orienterte om arbeidet. Komiteen var ikke fullt 

bemannet enda, men det var godt håp om å få dette på plass ila de neste dagene.  

29.4 Turneringskalender USF 2. halvår 2020: Geir viste til utsendt terminliste. Mye er endret ifht. 

normalen, men det var gledelig å se at det blir en del sjakksommerleire. Geir hadde foreslått en liste 

på fem aktiviteter under den rådende situasjonen, og styret ga sin tilslutning til listen. Punktene var: 

1. Oppfordre lokallag til å arranger BGP turneringer I 2. halvår, hensyntatt smittevernreglene  

2. Oppfordre kretser til å arranger KM individuelt  

3. Samarbeide med arrangeør NM for Ungdom I Bergen om å oppnå  bredest mulig deltagelse  

4. Samarbeide med kretser og de nye regionene I Flere mot SjakkToppen om å arranger 

Regionsamlinger -breddesamlinger med invitasjon også til SkoleSjakken og Sjakk5ern deltakerne.  

5. Samarbeide med Norway Chess og deres skoleturnering I oktober om bredest mulig deltagelse. 

Sak 30 Reglementer, Prosjekter og Utredninger 

30.1 Styreseminar Nettsjakk 17.6.20: Sentralstyret i NSF og Forbundsstyret i USF hadde avholdt et 

seminar denne ettermiddagen, med forberedelser fra Sjakkontoret. Seminaret hadde vært nyttig og 

hatt god deltagelse. Styret vedtok et forslag fra Geir om å nedsette et utvalg sammen med NSF for å 

analysere ulike sider av de verserende trendene og problemstillingene for nettsjakk, slik som 

anticheating-temaet, og komme med konkrete forslag til tiltak på områder som nettsjakkturneringer 
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i regi av forbundene (online-mesterskap av ulike kategorier), finansiering om mye annet.  

30.2 Felles reglement NM Kvinner og Jenter: Et utkast til reglement forelå. Styret godkjente at dette 

skulle bli språk-vasket og så bli benyttet ved utlysning av turneringen til interesserte arrangører.  

30.3 Pågående utredninger: Geir viste til utsendt oversikt, og foreslo en prioritering der neste 

periodes styre ville bli rådet til å fokusere på medlemsøkning generelt, frafallsproblematikken, 

jentesjakk generelt, videreutvikling av BGP, bruk av trenere under Em og VM for ungdom mv, samt å 

lykkes med de nye store regionsamlingene. Styret ga sin tilslutning til denne planen.  

Sak 31 Rapporter  

31.1 Rapporter generelt: Det var sendt ut rapporter om tertialregnskap for USF 1. tertial 2020, om 

medlemstall, om Sjakkontorets arbeid, om SkoleSjakken/Sjakk5ern, om USF-akademiets kull II samt 

om oppstart Flere mot SjakkToppen. Marte ga en kort muntlig rapport om jenteutvalget. Styret tok 

rapportene til etterretning, men diskuterte spesielt medlemsutviklingen – se neste punkt.  

31.2 Medlemsutviklingen: Geir viste til utsendt rapport, og orienterte. Per 24.6.20 var USFs 

medlemstall på 2.267 hele – 1.333 (-37%) færre enn året før. Hovedårsaken er nok Covid19, men det 

er i alle fall stor grunn til bekymring. Styret diskuterte saken, og godkjente en liste med 4 

umiddelbare tiltak:  

1. Kontakte store lokallag, både med positiv og negativ utvikling, og diskutere situasjonen 

2. Gi alle lokallag idelister for mulige tiltak 

3. Utarbeide incentiv-ordninger for medlemsinngang 2. halvår, for å inspirere det lokale arbeidet 

4. Diskutere saken under årsmøtet 8. juli 2020 

 

Sak 32 Eventuelt 

32.1 Inntektsarbeid: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Det er for tiden svært mange initiativ 

for økte inntekter for norsk sjakk, og mye av arbeidet vil påvirke USFs økonomi positivt dersom man 

lykkes. Det var viktig å få gitt dette arbeidet tilbørlig fokus. NSFs sentralstyre hadde i møte dagen før 

vedtatt å nedsette en inntektskomite med felles generalsekretær NSF/USF som leder, og med 

deltagelse både fra styret og utenfor. USFs Forbundsstyre var invitert til å delta i arbeidet. 

Forbundsstyret vedtok at USF skulle delta, og Andreas Fossan ble utpekt til USFs representant i det 

nye inntektsutvalget.  

27.4 Neste styremøte: Vil bli berammet etter årsmøtet. Tentativ dato: torsdag 27. august 2020.  

 

 


