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REFERAT FRA MØTE I FORBUNDSSTYRET 

Tid: onsdag 18. februar 2021 kl 17-19 

Sted: Microsoft Teams 

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik, Marte Kyrkjebø, Andreas Fossan, Petter Dale, 

Malgorzata Kopaczek-Styczen, Morten Madsen, (NSF), Eirik Natlandsmyr 

(generalsekretær) 

 

SAK 0  GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Dagsorden ble godkjent.  

SAK 18 REFERATER FRA FORRIGE MØTER 

Referat fra møtet i desember ble godkjent uten ytterligere kommentarer.  

SAK 19 ORIENTERINGER FRA GENERALSEKRETÆR 

Flere gode overleveringsmøter mellom tidligere og ny generalsekretær. Som utgangspunkt er 

samtlige oppgaver fra tidligere generalsekretær nå overtatt.  

Organisasjonen er i ferd med å gå over til nytt regnskapsprogram som skal lette 

arbeidsmengden med regnskapet. Enkelte klubber har avventet utsending av kontingentkrav 

som følge av at det er usikkerhet med hvilke aktiviteter som kan tilby – det er avgjørende for 

den økonomiske situasjonen at kontingentinnbetalinger kommer som normalt.  

Sjakk og samfunn har fått midler fra Stiftelsen Dam til å i samarbeid med Pensjonistforbundet 

arrangere digital sjakkturnering for eldre.  

I SkoleSjakken er de planlagte distriktsmesterskapene i uke 8 og 9 avlyst da bemanningen ikke 

er tilstrekkelig til kunne følge disse opp godt nok. Klassesett med brikker og brett sendes ut til 

påmeldte som erstatning, og flere skoler legges til i SpillSjakk-plattformen.  

SAK 20 TERMINLISTER OG KONSEKVENSER AV SMITTEVERNSTILTAK 

Det er nå åpning for trening innendørs for barn og unge, men fortsatt ikke konkurranser.  

Ingen endringer enda som gir større åpning for arrangementer. Det er fortsatt håp om å kunne 

avholde det åpne NM på Fagernes i mars/april, arrangør har mulighet til å avlyse uten kostnad 

frem til relativt tett opptil arrangement, og avventer derfor avgjørelse.  

SAK 21 FORELØPIG REGNSKAP 2020 

Orientering om regnskapet, mer utfyllende og oppdatert versjon vil bli lagt frem på neste møte. 

Ønske om å nærme seg regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Kommentar fra styret 

om at det må komme tydeligere frem hvordan pengene enn brukt. Oversikten over samlet 

utvikling av norsk sjakk er en nyttig og oversiktlig fremstilling.  
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Diskusjon om status i Flere mot SjakkToppen og tiltak for å få dette til å bli et varig fundament 

for talentutvikling i norsk sjakk.  

Støtter forslaget nevnt i note om at Flere mot SjakkToppen får fra overskuddet i USF tildelt en 

ekstrabevilgning på kr 100 000 i årlig.  

SAK 22 VARSLINGSRUTINER OG OPPRETTELSE AV DISIPLINÆRUTVALG I NSF 

Styret er positive til felles varslingsrutiner og retningslinjer for NSF og USF. Jenteutvalget og 

kvinneutvalget har også diskutert dette og stiller seg bak en felles løsning. Generalsekretær 

legge frem forslag til oppdaterte retningslinjer for varsling og håndtering av upassende adferd til 

neste styremøte.  

To ansatte på sjakkontoret har deltatt på LNUs kurs trygge organisasjoner og fått mer 

kompetanse om dette.  

Det skal informeres på nett med oppfordring til varsling, og informasjon om hvordan og hvem 

man kan varsle til dersom det skjer uønskede hendelser.  

SAK 23 FREMDRIFTSPLAN FOR NY NETTSIDE OG VISUELL IDENTITET FOR 

NORSK SJAKK  

Det skal arbeides for å få på plass en ny felles visuell identitet og en oppdatert versjon av 

sjakk.no som en felles nettside for Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund. Klart 

behov for dette, blant annet for å gjøre det lettere å finne støtteordninger, holde oversikt over 

klubber og kursholdere, og gjøre det lettere med innmeldinger i forbundet.  

Anbefalt løsning og leverandør, samt økonomisk oversikt og forslag til kostnadsfordeling legges 

frem for neste styremøte.  

SAK 24 SPILLSJAKK – EIERSKAP OG VIDERE FREMDRIFT  

USF stiller seg positive til å dele eierskapet NSF. Siden kan ha stort potensial for norsk sjakk, 

og også gi en mulighet til å på sikt generere inntekter til forbundet.  

Styret ønsker i et eget møte en informasjon og innføring i SpillSjakk-plattformen, samt en 

mulighetsanalyse.  

SAK 25 HEDERSTILDELING  

Innkommet nominasjon til USFs hedersdiplom for Geir Brobakken, fra Hamar Sjakkselskaps 

Ungdom. Nominert av Geir Nesheim.  

Styret støtter nominasjonen, men mener Geir Brobakken er kvalifisert til USFs hederstegn i gull.  

Vedtak: Geir Brobakken tildeles Ungdommens Sjakkforbunds hederstegn i gull  

SAK 26 EVENTUELT  



Ungdommens Sjakkforbund 

Forbundsstyremøte nr. 3 – 2020/2021  

18. februar 2021 

   

 3 

Premiering av juniorklassen under landsturneringen:  

Innkommet forslag om å bedre premiering under juniorklassen under landsturneringen, for å få 

flere av de beste juniorene til å delta. Anders, Marte og Lasse ser på dette nærmere og kommer 

med forslag til hva som kan gjøres.  

Frifond: 

Forslag om å endre retningslinjene for å skille mer mellom store og mellomstore klubber i 

tildelingene. Styret støtter forslaget, men vil se dette i sammenheng med resten av 

retningslinjene. På neste styremøte bør det derfor legges frem utkast til oppdaterte 

retningslinjer. 

 

 

 

 


