
Ungdommens Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte april 2022

Dato: 20.04.2022 kl 17.00

Sted: Sjakkontoret - med alternativt digitalt

Sak 22/4/1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Referat er godkjent og publisert på https://sjakk.no/forbund/møtereferater

 
Referat fra Online-møte kan anses som godkjent. 

Vedtak
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt
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Orientering fra sjakkontoret
Sofie Sæther hadde sin første arbeidsdag på sjakkontoret 21. mars, og har kommet godt i gang i rollen.
I tillegg er nå Pelle Mykland i 20 prosent i USF, 20 prosent i NSF og følger blant annet opp Frifonds-
ordningen.  
 
Søknad om nye Frifond-midler er sendt. Søknadsfrist her er 15. april. 
 
Innkalling til årsmøtet ble sendt klubber og kretser tre måneder før, 11. april. Saker til behandling må
sendes inn innen 15. mai - https://www.sjakk.no/aktuelt/usf-arsmote 
 
USF-arrangment: 
Alt er klart for jentesamling i Hemsedal i slutten av april. Sammen med landslagssamling for kvinner blir
det rundt 30 deltakere på turen. Frode Urkedal er instruktør for landslagskvinnene, mens Maria
Greibrokk og Cathrine Bruvold er med som instruktører i jentegruppen. 
 
Sommerleirpåmeldinger er i gang, det er nå kommet rundt 30 påmeldinger, er plass til 100 deltakere så
behov for å spre ordet her over påske. Kjetil Lie er engasjert som sommeleirleder. 
 
Politisk: 
Gjennomført møte med statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet. Tema var Sjakk og
samfunn, VM lyn- og hurtigsjakk i Stavanger 2023, og generell støtte til norsk sjakk. Har også
gjennomført møte med stortingsrepresentant Turid Kristiansen i Kulturkomiteen fra Høyre med samme
agendapunkter. 
 
Pågående prosjekter på sjakkontoret: 
Innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen DNB med 475 000 til å kunne videreføre Flere mot sjakktoppen.
Det er gjennomført møter og sendt inn søknad om ny støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til både Sjakk
og samfunn og Skolesjakken. Stiftelsen har uttrykt seg positive til å videreføre støtten til disse
prosjektene.  
 
I NSF har Sjakk og samfunn gjennomført mye aktivitet. Satsingen på fritidsklubber for ungdom går godt,
og de første Sjakkbenkene er i ferd med å rulles ut. Det er gjennomført to ukentlige turneringer på
Spillsjakk som har blitt godt mottatt. Godt gjennomført påsketurnering 13. april. USF bidrar gjennom
Twitch med ukentlige sendinger av turneringene. 
 
I Skolesjakken er det gjennomført en rekke turneringer på SpillSjakk, samlet over 2000 deltakere,
turneringene har fungert godt og blitt godt mottatt av skolene. Ser på hvordan vi kan klare å lage et
turneringstilbud i USF for hvordan vi kan fange opp disse medlemmene også. 
 
Førsteraden:
Sjakkbladet og Førsteraden utsendt før påske i nytt og oppdatert format. Emina Alija Hammervold
Handanagic er engasjert som redaktør for Førsteraden ut 2022. 

Sak 22/4/3

Økonomisk oversikt
Oppdateres. 
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Regnskap 2021
Regnskapet viser et underskudd på kr 80 204. Det var budsjettert med et underskudd på 90 000 i USF. 

Vedtak
Regnskap 2021 godkjennes for oversending til revisor. 

Sak 22/4/5

Revidert budsjett 2022
Revidert budsjett. 

Vedtak
USF godkjenner forslag til revidert budsjett. 

Sak 22/4/6

Medlemssituasjon
USF har etter første kvartal 2035 medlemmer. Dette er langt forran tallet på samme tid i fjor, og ikke så
langt unna 2021-antallet på 2498. 
 
Oversikt er vedlagt. 

Sak 22/4/7

Turneringer
Status NM for skolelag 
 
Søknader om mesterskap

Vedtak
Søtter søknad fra Offerspill om NM for jenter og kvinner i 2023.
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Sammenslåing USF og NSF
 
Utvalget for sammenslåing av USF og NSF anbefaler at forbundene slår seg sammen. Utvalget har
fortsatt sitt arbeid og vil invitere klubber og kretser til innspill til arbeidet - både gjennom møter og
skriftlig. 
 
Utredningen og innspill fra organiasjonen vil danne grunnlaget for et vedtak på årsmøtet. Årsmøtet skal
nå bare ta stilling til om forbundene skal slå seg sammen, og prosessen videre frem mot et ny felles
kongress for sammenslått organisasjon ved årsskiftet. Det er likevel viktig at organisasjonen får
presentert utkast til hvordan ny organisasjon vil bli seende ut. 
 
Legger på ny ved rapporten utvalget utarbeidet sist som bakgrunn. Det er ikke gjort endringen i denne
siden forrige styremøte. 

Vedtak
Styret ber utvalget fortsette arbeidet frem mot neste styremøte i mai, og levere et komplett forslag til
behandling basert på innspill kommet i innspillsrundene til det neste styremøte i mai. 
Vedtaket var enstemmig.
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Flere mot Sjakktoppen
Norges Sjakkforbund har fått innvilget 475 000 kroner til Flere mot Sjakktoppen de neste to årene. USF
har fra tidligere vedtak støttet talentarbeidet med 125 000 i året.
 
Vedlagt er søknaden. Ønsker innspill og tanker fra styret på hvordan opplegget nå skal legges opp
disse årene. Selv om prosjektet er eid av NSF, er målgruppen USF-medlemmer og det er derfor naturlig
at USF-styret er involvert i gjennomføringen. 
 
Fra søknaden: 
 
I gjennomføringen av prosjektet vil det først bli rekruttert til utviklingsgruppene, og fastsatt oppdaterte
uttakskriterier. 
 
Så vil prosjektet starte med samlinger og utvikling av individuelle opplegg - tidsmessig tilpasset de
viktigste turneringene i sjakkåret. Disse er typisk Nordisk mesterskap for Ungdom i februar, EM
individuelt, VM for Ungdom i september. EM og VM for landslag i november. Samlingene vil fokusere på
forberedelsene til neste viktige turnering, men også følge et helhetlig opplegg for utvikling av gruppen
og de enkelte spillerne. Innholdet i samlingene vil typisk være gjennomgang av relevant materiale
(åpninger/midtspill/sluttspill) forberedt av trenerne, "hjemme-oppgaver" løst mellom samlingene av
utøverne, nærliggende temaer som kosthold, mental innstilling, treningsoppgaver løst under samlingene
og gjennomgått i etterkant, gjennomgang av spilte partier av utøverne osv. 
 
Det vil være løpende kontakt mellom utøverne og trenere/ledere mellom samlingene for å følge opp
utvikling og støtte utøver i relevante spørsmål.
 
Fremdriftsplan: 

Konstituere utviklingsgruppe og prosjektleder for ny periode (tidlig vår 2022)
Gjennomføre 4 fysiske samlinger 2022
Gjennomføre 4 fysiske samlinger år 2023
 

Vi har fått innvilget halvparten av det vi har søkt om. Dette anbefaler jeg at løses med å redusere antall
samlinger til to hvert år, og så legge opp til digital kontakt/turneringsaktivitet mellom rundene. 
 
Punkter til diskusjon i styret: 
 

Prosjeklederrollen - sist ble det faglige i prosjektet fullt styrt av egen prosjektleder, mens
sjakkontoret fulgte opp det praktiske arbeidet med digitale turneringer og fysiske samlinger.
Hvordan skal denne rollen nå legges opp? 

Modellen som benyttes for kvinnelandslaget kan for eksempel vurderes også her.
Samarbeid med eksisterende utviklingsmiljø, NTG og TTG. Kan f.eks toppidrettsgymnasene gis
støtte og mot at de er vertskap for en samling hver? Lignenede modell som tidligere
landslagssamlinger.
Uttak - Hvordan skal treningsgruppene velges ut? Kan USFs uttakskomité ta på seg dette? 

Økonomisk støtte - skal USF videreføre støtte til prosjektet? 

Vedtak
USF viderefører støtte til talentprogrammet Flere mot Sjakktoppen med 125 000 i året. 
USFs uttakskomité kan ta seg av uttak til talentgruppene. 
Vedtaket var enstemmig.
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Supplering av jente og kvinneutvalget
Jente- og kvinnerekrutteringsutvalget (oppfølging av vedtak fra forrige møte):
- 2 representanter fra NSF 
- 2 representantet for USF  
 
Trenger forslag til medlemmer i utvalget. Bør være et styremedlem for forankring. 
 

Vedtak
-
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/4/11

Økonomisk støtteordning
Å holde på med sjakk blir stadig dyrere. Det vil være uheldig om enkelte talenter fryses ut på grunn av
kostnader. Som nevnt i en tidligere vedtakssak ønskes det å opprette en økonomisk støtteordning for
barn og unge. Tanken er at unge talenter og deres ledsagere kan søke økonomisk støtte til å delta
både på nasjonale og internasjonale turneringer. I første omgang trengs det kanskje ikke å settes av en
veldig stor sum, men denne kan justeres etterhvert som det kommer søknader inn.

Vedtak
USF oppretter en økonomisk støtteordning for barn og unge som skal gå til å dekke turneringsutgifter.
Administrasjonen utarbeider forslag til kriterier og prosedyre.  

Sak 22/4/12

Politiattest
"Styret i Ungdommens Sjakkforbund vedtok 14. mars 2008 at at alle lokallag skal kreve politiattest mot
seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2011. Styret
mener at en felles praksis best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til
organisasjonen." (https://2000.sjakk.no/usf/politiattest/)
 
Jeg tror og håper at sjangsen for at noe skulle gå galt på dette området er liten. Men likevel vil følgene
være så katastrofale at det er viktig at vi følger opp. Særlig siden det virker som det er noe tilfeldig om
dette vedtaket følges rundt om i landet.
 

Vedtak
Styret undersøker hvorvidt vedtaket overholdes.
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NRK artikkel om ukultur i sjakk-Norge
Hei alle,
 
Jeg foreslår at vi diskuterer NRK artikkelen som nylig kom ut om ukultur innenfor Sjakk Norge. Jeg
tenker i utgangspunktet at det kan være naturlig med et felles styremøte for USF og NSF i ettertid. Men
dette kan vi uansett diskutere.
 
https://www.nrk.no/sport/hevder-leder-spredte-sex-rykter-_-tar-kraftig-oppgjor-med-
_trakasseringskultur_-i-sjakk-norge-1.15923321

Sak 22/4/14

Medlemsmøte
Et problem vi stadig opplever i norsk sjakk er at når noe debatteres i ulike forum, eksempelvis
Facebook eller twitter, så dukker det opp såkalte troll som avsporer og ødelegger diskusjonen.
 
Samtidig klages det på dårlig kommunikasjon fra forbundets side. For eksempel virker det som mange
har slitt med å finne frem til varslingsportalen vår. 
 
En mulighet for å avbøte på dette er å opprette et månedlig medlemsmøte der vi fremlegger hva vi har
arbeidet med den siste tiden og lar medlemmene våre lufte sine tanker og bekymringer.

Vedtak
USF inviterer medlemmer til et kvartalsvis digitalt medlemsmøte, og klubblederseminar under NM for
barn og ungdom. Administrasjonen har ansvar for praktisk gjennomføring, styret forventes å delta.
Lasse og Joachim tar ansvar fra styret. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/4/15

SpillSjakk+Skolesjakk
Mange barn fra hele Norge deltar i prosjektet SkoleSjakken, men få av dem blir medlemmer.
Organisering av turneringer på SpillSjakk er et forsøk på å snu denne trenden. Utfordringen ligger i
overgangen nettspiller-klubbspiller/medlem i USF.
Så langt virker det som om klubbmedlemskap er bedre enn direkte medlemskap for alle parter. De
tekniske løsningene for å gjennomføre dette finnes, men en utfordring er kontigenten ettersom
klubbene tar inn litt ulike kontigenter.

Vedtak
Styret får oversendt forslag til kontingentopplegg. Sjakkontoret ser på muligheter for å lage et enkelt
innmeldingsskjema for fordeling i kretser. 
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