Referat USFs 43. årsmøte
Avholdt online, onsdag 8. juli klokken 17.
Forbundsleder Eyvind Larre ønsket alle velkommen.
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
Fullmakter ble godkjent for 34 personer. I tillegg var det 7 personer med talerett.
Fullmaktskomite: Liv Mette Harboe og Harald Christian Sagevik.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet
Som ordstyrer ble generalsekretær Geir Nesheim valgt. Andreas Fossan og Aleksander Lindbøl ble
valgt til referenter. Roar Nærheim og Trond Nerland ble valgt til å signere referatet.
Kristoffer Gressli og Tore Kristiansen rettet kritikk mot praksisen om at generalsekretær og styreleder
opererer som ordstyrer.
4. Årsberetning
Forbundsleder Eyvind Larre gav noen innledende kommentarer til USFs situasjon.
Ordstyreren gikk gjennom årsberetningen. Følgende ble bemerket:
2.2: Det er ikke kommet inn forslag om nye hedersbevisninger. Ordstyrer oppfordret årsmøtet til å
komme med flere nominasjoner, for hedersbevisninger bør ikke henge for høyt
2.3.1 Den nye fylkessammenslåingen har ført til at kretsene går igjennom en omstillingsprosess. Det
geografiske nettverket av kretser kommer til å bli forandret.
2.3.2 Det har vært en stor tilbakegang i medlemstall for 2020. I første kvartal 2020 hadde USF 2387
medlemmer mot 4621 siste kvartal 2019. Denne tilbakegangen i antall medlemmer skyldes først og
fremst Korona.
2.3.4 USF anbefaler alle sine lokallag om å ta i bruk Hypersys. Dette web-baserte medlemssystemet
minsker arbeidsmengden for USF og kan også benyttes til arrangementshåndtering.
2.5 USF har hatt felles kontor og generalsekretær med NSF siden 2014. Samarbeidet med NSF og
andre organisasjoner som NTG, Fordelingsutvalget og LNU fungerer godt.
2.6 Sportslig aktivitet. Det har blitt arrangert få kretsmesterskap i regi av kretsene. Hele 1662 spillere
deltok i til sammen 96 BGP turneringer i fjor. Dette er en svært positiv utvikling og det nest høyeste
tallet på ti år.
2.7 Vårens landslagssamlinger ble avlyst grunnet Corona. USF-akademiet har uteksaminert sitt første
kull som er i gang med å innta viktige posisjoner innen norsk sjakk både lokalt og nasjonalt. USFakademiet har påbegynt opplæring av kull 2.

Sjakk5ern og Sjakk9ern har til sammen hatt over 16 000 deltakere nasjonalt. Styret har tro på at det
er mulig med enda høyere deltakertall i årene som kommer, for skolesjakken fungerer fint og har et
stort potensiale.
Fylkeskoordinator burde kontakte klubbene som drifter sjakkopplæring på skolene før de kontakter
skoleledelsen for å unngå komplikasjoner.
2.8 Årsmøtet går inn for å holde frem med papirutgivelsen av bladet «Førsteraden». Bladet har en fin
funksjon overfor unge medlemmer.
2.9 Økonomien i USF er sunn med egenkapital på litt over 1.1 millioner kroner. Grunnet lavere
medlemstall, som følge av Korona, er det fare for at USF vil kunne gå i underskudd om to år.
3.1 Marte Kyrkjebø orienterte om jenteutvalget. Jenteutvalget har fokusert på NM for jenter og
kvinner. Turneringen Chessparty ble avlyst på grunn av Korona. Styret har i budsjettforslaget økt
bevilgningen med 10 000 kr.
5. Regnskap med revisjonsberetning
Generalsekretær Geir Nesheim gikk gjennom regnskapene for USF for 2019.
Årsmøtet godkjente regnskapet.
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent
Generalsekretær Geir Nesheim gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2021. Det var ikke
foreslått endringer i kontingentsatsene. Det har vært en økning i personalkostnader for å unngå en
administrativ opphopning. I det reviderte budsjettet er det ført inn et forventet underskudd på
65 000 kr. Dette skyldes at det har blitt avsatt 200 000 kr for potensielle utgifter i forbindelse med
Koronausikkerhet.
7. Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt noen forslag før fristen gikk ut (to måneder før årsmøtet).
8. Valg
Ordstyrer ba leder av valgkomiteen Tatiana Martynova om å legge frem dens innstiling. Det ble meldt
om stor motivasjon blant de nåværende medlemmene, og valgkomiteen gikk derfor inn med svært lik
innstilling som i fjor.
6. Valgkomiteens innstilling
Navn
Forbundsstyret
Eyvind Larre
Abyl Kizatbay
Bjørn Robert Unhjem
Mia Norvoll
Anders Aure
Ikke på valg
Petter Dale
Andreas Fossan

Verv
Styreleder
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem

Styremedlem
Styremedlem

Varighet

Klubb

1 år
2 år
1 år
1 år
1 år

OSSU
Stavanger SKU
Molde SKU
Alta SKU
Konnerud SKU

Bærum SU
Stavanger SKU

Stavanger SKU
Frøya SKU
Stavanger SKU

Lasse Ø Løvik
Malgorzata Kopaczek-Styczen
Marte B Kyrkjebø

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Disiplinærutvalg
Pål Nordquelle
Roar Nærheim
Reidar Helliesen

Leder
Medlem
Medlem

1 år
1 år
1 år

Nordstrand SKU
Smeaheia SS
Caissa SKU

Revisorer
Benjamin Haldorsen
Per-Arvid Jakobsen

Revisor
Revisor

Ole Kristian Førrisdahl
Øyvind Bentsen

Vara for B H
Vara for P-A J

1 år
1 år
1 år

Bergens SKU
Hå SS
Sarpsborg SKU

1 år

Sarpsborg SKU

Reisefordelingsfond
Anniken Vestby

Leder

Ikke på valg

Tromsø SKU

Arne Unneland

Medlem

Ikke på valg

Aalesund SLU

USFs turneringssjef

6.1 Valgkomité
Leder:
Tatiana Martynova,
Medlem:
Ole Valaker,
Medlem:
Benjamin Arvola Notkevich

Nordstrand SKU
Søråshøgda SSK
Tromsø SKU

Alle de innstilte ble valgt enstemmig.
Styreleder takket for oppmøtet og ønsket alle fremmøte en riktig god sommer.
Møte ble hevet klokken 18.07

Underskrifter

Roar Nærheim

Trond Nerland

