
Ungdommens Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte juni 2022

Dato: 01.06.2022 kl 17.00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

Joachim Nilsen
Bjørn Robert Unhjem
Lasse Ø. Løvik
Matias Myren
Olga Dolzhykova
Simen Agdestein
Kristine Ganz
Leander Eriksen
Anders Aure - ikke tilstede
Malgorzata Nadzieja Kopaczek-Styczen - ikke tilstede

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 22/5/1

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

Vedtak
iInnkalling og saksliste enstemmig vedtatt
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Sak 22/5/2

Orientering fra sjakkontoret
Bemanning
Siden forrige møte har ny generalsekretær hatt overlapp med Eirik og i dag formelt tatt over. Det har
vært en fin start, om enn litt brå med lønnsforhandlinger med de ansatte som første oppgave. Det har
gått fint, styrene har blitt informert om prosessen og det er enighet om ny lønnsmodell. Denne sikrer
forutsigbarhet, mulighet for progresjon og at sjakk-kontoret er konkurransedyktig på arbeidsmarkedet
uten å være i nærheten av i toppsjiktet hva lønn angår. 
Det er to ansatte som har måttet få ny arbeidsavtale ettersom deres gjeldende avtale var nær sine
utløpsdatoer, Martin Johannessen og Pelle Mykland. Martin er prosjektansvarlig for Sjakk og Samfunn
og en nøkkelressurs hos oss. Hans nye avtale ble signert i dag og gjelder for 4 år. Pelle har hatt en
svært kortvarig arbeidsavtale og går nå over i 40% fast ansettelse (20% NSF, 20% USF). Dette fordi
han ikke er ansatt i en av våre prosjekter, men direkte under forbundene. Hans stilling må også
erstattes, eller utvides, skulle han ønske å si opp.
 
NM Fischer Random
Det jobbes med å koble NrKs dekning av VM i Fischer Random på Island, med vårt egen NM. Disse
avholdes på samme tid. Arrangementet er tildelt Konnerud Tempo og de er villige til å stå for
arrangementet i andre lokaler enn i Drammen. NrK er avhengig av at lokalene er egnet for deres studio.
Deres forslag er nye Deichmanske, og det ble gjennomført befaring av lokalene i går. Deres leiepris er
så langt alt for høy, og det jobbes med å få denne ned, eller vurdere andre lokaler. Planen er at Nrk har
sitt studio i Oslo og følger VM derfra, samtidig som vårt NM foregår i samme lokaler som deres studio. I
tillegg vil vi prøve å koble på det nye prosjektet til Sjakk og Samfunn, et integereringsprosjekt med
sjakkskolering i Grorudalen. De skal ha månedlige turneringer og vi ser på muligheten for at en av
disse avholdes i sammenheng med NM i Fischer Random. Det ville gi oss god oppmerksomhet og
synlighet for flere sider av organisasjonen. 

Sak 22/5/3

Oppfølging tidligere vedtak
Sak 22/4/9 Flere mot sjakktoppen
Sak 22/4/10 Supplering Jente/Kvinneutvalget. 
Denne oppgaven ble delegert til Eirik. Er usikker på status og skal etterspørre før møtet. 
Sak 22/4/11 Økonomisk støtteordning
 

Vedtak
Tatt til orientering.
Sak 22/4/11  Det utarbeides skisse til neste styremøte
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/4

Sakspapirer årsmøte
Vedlagt under følger utkast til sakspapirer til årsmøtet 2022, inklusive referat fra årsmøtet 2021, og
regnskapsdokumentene 2021. 
 
 

Vedtak
Vedtak: sakspapirene godkjennes med følgende endringer: budsjett utformes og behandles av styret
innen kort tid. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/5/5

Sakpapirer forslag om sammenslåing USF/NSF
Utvalgets anbefalinger og forslag til vedtak ligger vedlagt. 

Vedtak
Styret støtter utvalgets forslag til vedtak og innstillinger i vedlagt dokument.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/9

Hederstegn
Vedtak
Hederstegn tildeles Ivbjørn Nimki og Leif Bjornes (hederstegn i gull) som omsøkt. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/6

Turneringer
             Terminlistemøtet er avholdt og referat for møtet er som følger:
             Terminliste 2022/2023
Referat etter terminlistemøte 10.05.2022

Juli: 
18. – 24.              Åpent Nordisk, Jyväskylä, Finland
28. à                 Sjakk-OL 2022, Chennai
August: 
à 10.                   Sjakk-OL 2022, Chennai
September: 
5. – 18.                 VM for ungdom, Mamaia, Romania
9. – 11.                 Kvalifisering i seriesjakken
Oktober: 
1. – 2.                   Anbefalt helg kretsmesterskap USF
11. – 23.              VM for junior, Olbia, Italia
28. – 30.              NM i Fischer Random (og VM Fischer Random)
November
5. – 15.                 EM for ungdom (Antalya)
11. – 13.              Eliteserien / seriesjakk
18. – 20.              NM for ungdom
Desember:
3. – 4.                   Seriesjakk
25. – 30.              VM i lyn og hurtigsjakk
Januar: 
6. – 8.                   Åpne NM i lyn- og hurtigsjakk 
13. – 15.              Eliteserien / Seriesjakk
Februar:
4. – 5.                   Seriesjakk
Mars: 
3. – 5.                   Eliteserien/Seriesjakk
10. – 12.              NM for kvinner og jenter
24. – 26.              NM for Ungdomslag
April: 
3. – 10.                 Åpne NM Fagernes
28. – 30.              NM Skolelag
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Mai:
18. – 21.              NM for lag
 
Kommentarer fra Henrik Sjøl som ikke er rettet inn: Åpne NM i lyn- og hurtigsjakk kan være avholdes
helga 20.-22.januar. Tildelt Konnerud og Hamar, de planlegger. Påvirker ikke andre turneringer i
planen.
 
Innkommet søknad 14.mai. 
SØKNAD OM NM I LAGSJAKK 2023.
 
ROGALAND SKOLESJAKKUTVALG I SAMARBEID MED SMEAHEIA SKOLESJAKKUBB SØKER OM
Å FÅ ARRANGERE DETTE MESTERSKAPET I 2023.
 
VI VIL I GOD TID FØR MESTERSKAPET (MINST 2  MÅNEDER) KOMME MED MER DETALJER)
SOM STED,DATO OSV.
 
 
MED VENNLIG HILSEN
 
ROGALAND SKOLESJAKKUTVALG 
V/LEDER iVBJØRN  NIMKI, 97 50 72 94.
 
 

Vedtak
Det ønskes at tidligere arrangementer legges ut på hjemmesidene slik at det geografiske perspektivet
lettere kan ivaretas ved tildeling. 
 
NM for jenter/kvinner tildeles ved neste styremøte. Det gås i dialog med de to søkerklubbene om
mulighet for å dele det i et NM for kvinner og et NM for jenter. 
 
Rogaland skolesjakkutvalg bes om å levere fullstendig søknad før endelig tildeling. 
 
Tildeling av NM for ungdomslag utsettes til etter samatale med arrangør.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/5/7

Årsmøte 2022
Ble håndert under sak 22/5/4
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Sak 22/5/8

Eventuelt
Temaer tatt opp på eventuelt:
 
Klagesak NM -skolelag.
Styret ble informert om en klage som ble sendt inn av noen foreldre i etterkant av arrangementet på
Grevskogen. Den hadde flere elementer i seg, som laguttak (uenighet om vurderingene knyttet til antatt
spillerstyrke), forstyrrelser av spillere under kamp med mer. 
Det tas opp som tema med arrangør og dommeransvarlig.
 
Oppfølging nyhetsoppslag NrK.
Leder informerer om at han har blitt kontaktet av NrKs journalist tilknyttet saken om kvinners vilkår i
norsk sjakk. Det var en konstruktiv samtale som fikk belyst flere sider ved saken, i tråd med styrets
innstilling i saken. Det vil muligens bli en oppfølgingssak i NrK der leder, eller andre kan bli kontaktet.
 
Felles nordisk kommunikasjonsplattform for jenter.
Under nordisk for jenter i Oslo kom presidenten i snakk med foreldre fra Danmark og opprettelsen av en
felles, nordisk, kommunikasjonsplattform på Facebook. Tanken var å skape en skape et sterkere
internasjonalt miljø for jenter. Dette ble positivt mottatt av styret og det ble foreslått flere muligheter en
slik plattform kunne bidra til. Det kunne være en arena for annonsering av invitasjoner, blant annet.
Dette følges opp.
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