
1 
 

 

 

Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr. 1 i perioden 2020/21; torsdag 27. august 2020 kl 17-19  

på Sjakkontoret/ Google Meet,  

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik Google Meet (GM), Malgorzata Kopaczek-Styczen, Andreas Fossan 

(GM til ca kl 18), Marte Kyrkjebø (GM), Petter Dale (GM), Anniken Vestby, NSF (vara for Morten L 

Madsen; GM), Anders Aure (vara for Abyl Kizatbay; GM) og Geir Nesheim, generalsekretær/referent 

Forfall: Morten Madsen og Abyl Kizatbay 

Referat 

Før møtet begynte ble det foretatt en kort presentasjonsrunde blant styremedlemmene.  

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent 

Sak 1 Referat  

Referater fra styremøte 25. juni og fra årsmøte 8. juli var del av sakspapirene, men skulle ikke 

godkjennes av dette styret.  

Sak 2 Konstituering mm 

2.1 Konstituering: Styret bekreftet følgende roller: Eyvind Larre styreleder, Petter Dale nestleder, 

Lasse Løvik turneringsleder, Andreas Fossan kasserer, Marte Kyrkjebø leder jenteutvalget. Ordinære 

styremedlemmer: Malgorzata Kopaczek-Styczen og Abyl Kizatbay. 

2.2 Styrets prioriteringer for perioden 2020/21: Geir viste til en utsendt oversikt over styrets arbeid 

de siste to perioder, med en angivelse av neste skritt for de viktigste sakene som enda ikke var 

fullført. Styret samlet seg om følgende viktigste saker å jobbe med i kommende periode: 

medlemsutviklingen (prioritet nr 1), herunder frafall, videreutvikling av BGP, lykkes med de nye 

regionsamlingene, samt ansettelse av ny generalsekretær per 1.1.21 sammen med NSF 

2.3 Ansettelse av ny generalsekretær:  Geir Nesheim fratrer etter 7 år i stillingen ved utløp av sin 3. 

åremålsperiode per 31.12.20. Styret hadde fått tilsendt et omfattende materiale ifbm dette 

kommende vaktskiftet, og diskuterte høstens ansettelsesprosess i nært samarbeid med NSF, og 

relaterte problemstillinger. Nåværende generalsekretær (og dagens møtereferent) deltok ikke under 

denne delen av møtet.  

Sak 3 Coronasituasjonen og sjakk-arrangementer fremover 

3.1 Status Covid19 per ultimo juni 2020: Geir viste til et notat fra Henrik Sjøl, turneringssjef i NSF og 

gjennomgikk status, inklusive gjeldende retningslinjer for NSF og norsk sjakk. Styret diskuterte 

situasjonen. Fremover vil norsk sjakks «veileder» om Covid19 bli oppdatert hver 14 dag, med 

endringslogg. Veilederen vil bli lagt ut godt synlig og lett tilgjengelig på sjakk.no.  

29.4 Turneringskalender USF 2. halvår 2020: Geir viste til en utsendt oversikt. Mye var annerledes 

ifht. normalen. Særlig bekymringsfullt var at skolene mange steder er stengt for normal sjakk-

aktivitet pga Covid19. Kretsmesterskapene i oktober er i faresonen, men NM for Ungdom i Bergen 

kan etter det vi vet i dag gå etter planen, med noen tilpasninger. Det er veldig få BGP-turneringer på 
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kalenderen i høst, og bemerkelsesverdig nok nesten alle i Bærum kommune. ECU arrangerer for øvrig 

et online EM for Ungdom i september, og Norge deltar der.  

Styret ba om at følgende 5 aktiviteter ble gjennomført som tiltak så snart som mulig:  

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

- her vil det bli gitt ekstra Frifondstøtte til arrangører – se sak 5.2 under 

2. Oppfordre kretser til å arranger KM individuelt  

3. Samarbeid med arrangør NM for Ungdom I Bergen om å oppnå  bredest mulig deltagelse  

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

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

Disse samlingene vil dog neppe komme I gang før 1. halvår 2021.  

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

dersom denne fortsatt skal arrangers (PS – denne er nå avlyst pga Covid19).  

Sak 4 Reglementer, Prosjekter og Utredninger 

4.1 Medlemsutviklingen: Geir viste til utsendt rapport, der det fremgikk at USF har en tilbakegang i 

medlemstallet per 20.8.20 på -1.428 (-37%) til 2.454. Alle 16 kretser hadde tilbakegang, og 23 lokallag 

som hadde medlemmer i 2019 har ikke medlemmer i 2020. Styret diskuterte saken, og bekreftet at 

handlingsplanen på kort sikt skal være a) kontakt med store lokallag for å drøfte situasjonen, b) gi alle 

lokallag idelister, og c) utarbeide incentiv-ordninger for de med gode resultater i 2. halvår 2020.  

4.2 Andre initiativ høsten 2020 – styrets involvering: Styret var enig om følgende fordeling høsten 

2020: 4.2.1 Frafallsproblematikken: Malgosia og Marte, 4.2.2 Jentesjakk og flere jentemedlemmer: 

Jenteutvalget v/Marte, 4.2.3 Videreutvikling av BGP: Petter og Anders Aure, USFs nye 

Regionsamlinger: Eyvind og Geir, 4.2.4 Juniorklassen under Landsturneringen: Lasse. Det var laget 

forslag til mandater og fremdriftsplan for disse initiativene i sakspapir til sak 4 til styremøtet 

Sak 5 Rapporter  

5.1 Rapporter: Det var sendt ut rapporter om perioderegnskap per 31.7.20 2020, om Sjakkontorets 

arbeid, om SkoleSjakken/Sjakk5ern, om USF-akademiets 2. kull, samt om Flere mot SjakkToppen. 

Styret tok rapportene til etterretning. Fremover vil USF-styret også få rapport om Sjakk & Samfunn, 

mens NSF-styret også vil få rapport om USF-akademiet.  

5.2 Frifond 2020: USF har mottatt 1.206 tkr i Frifond-midler for 2020. Midlene vil på vanlig måte og 

etter retningslinjer vedtatt i mars 2020 bli tildelt lokallagene i to omganger per 30.9 og 30.11. Styret 

vedtok etter en diskusjon å tildele BGP-arrangører 2. halvår kr 5.000 i Frifond-støtte for de 2 første 

BGP’ene, og deretter kr 1.500 for eventuelle ytterligere BGP-turneringer av samme arrangør. Tiltaket 

ble gjennomført for å stimulere til flere BGP’er i høst. Styret diskuterte også om tabellen for maks 

prosjektstøtte ifht medlemstall skulle endres i år etter at et lokallag hadde tatt opp dette, men valgte 

å ikke gjøre noe i denne saken.  

 

Sak 6 Eventuelt 

6.1 Styrekalender 2020/21: Styret vedtok et forslag om følgende styrekalender: torsdagene 22.10.20, 

10.12.20, 18.2.21, 22.4.21, 4.6.21 og 24.6 21: alle ordinære styremøter kl 17 på Sjakkontoret/Google 

Meet.  

 

 


