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REFERAT FRA MØTE I FORBUNDSSTYRET 

Tid: onsdag 18.08.2021 kl 17-19 

Sted: Microsoft Teams 

 

Deltakere:  

Joachim B. Nilsen, Lasse Løvik, Bjørn Robert Unhjem, Malgorzata Kopaczek-Styczen, Anders 

Aure, Olga Dolzhykova, Matias Myren, Simen Agdestein, Eirik Natlandsmyr 

(generalsekretær) 

 

SAK 1: MEDLEMSSITUASJON 
 

Medlemsoversikt for andre kvartal fremlagt. Medlemssituasjonen er ikke god, og medlemsvekst 

må være prioritet fremover. 

 

https://www.sjakk.no/filarkiv/2020/10/2.kvartal-2020-vs-2.kvartal-2019.pdf   

SAK 2: ØKONOMISK OVERSIKT 
 

Må komme med sakspapirene fremover. Må gjøres lettere for styret å se hvordan pengene er 

blitt brukt.   

SAK 3: OPPDATERING SJAKKONTORET 
 

Diskusjon rundt mulig flytting av Sjakkontoret. Dyrere og mer tilgjengelige lokaler bør ikke 

prioriteres. Sentrumsnære lokaler med mulighet for aktiviteter kunne vært bra bidrag for aktivitet 

for den gruppen ungdom som man ikke når i dag. Samtidig skjer aktivitet ute lokalt og vil ikke ha 

nytte av andre lokaler. Sjakkontoret ser videre etter andre og potensielt rimeligere alternativer.  

Oppbemanning i skolesjakken, for tiden to fulle årsverk.  

Utfordringer med å finne redaktør for Førsteraden  

SAK 4: STYRETS ARBEID 2021/2022 
 

Styrekalender:  

Styremøte 1: 18. august, digitalt 

Styremøte 2: fysisk møte – følger NSFs valg av tidspunkt  

Styremøte 3: 9. desember i Oslo med middag med sjakkontoret (spillefri dag i VM)  

Styremøte 4: 18. februar 2022 

https://www.sjakk.no/filarkiv/2020/10/2.kvartal-2020-vs-2.kvartal-2019.pdf
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Styremøte 5: 20. april 2022 

Styremøte 6: 1. juni 2022 

Styremøte 7: 22. juni 2022 

 

SAK 5: TURNERINGER 
 

Juniorkvalifisering til eliteklassen  

Som følge av avlyst landsturnering og ingen vinner av juniorklasse vil øverste klasse i NM for 

Ungdom 2021 kvalifisere til eliteklassen i landsturneringen. 

Nordic Championship for Girls 2020 

Nordisk mesterskap for jenter skulle opprinnelig blitt arrangert i Norge. Dette ble ikke noe av, 

men det er ønske fra de andre nordiske landene at Norge arrangerer dette. Det er ikke 

terminfestet og blir vanskelig å gjøre plass til i 2021, kan melde tilbake at vi kan arrangere i 

2022.  

SAK 6: NEDSETTE UTVALG FOR UTREDNING AV SAMMENSLÅING 

USF OG NSF 
 

Arbeidsgruppe med Kristine Ganz Flåtten, Sande Sjakklubb (foreslås som leder av 

arbeidsgruppen), Geir Nesheim, SK 1911, Eirik Natlandsmyr.  

Må forsøke å finne ett til medlem av gruppen med erfaring fra å søke midler til barn- og unge.  

Mandat:  

Arbeidsgruppen skal utrede konsekvenser av sammenslåing mellom USF og NSF. Alle 

relevante forhold skal belyses, men det skal særlig undersøkes økonomiske konsekvenser for 

forbundene lokalt og nasjonalt, og hvilke organisatoriske endringer som kreves for 

sammenslåing. Arbeidsgruppen kan selv involvere andre ressurser til å bidra i arbeidet dersom 

det er hensiktsmessig.  

Utredning med forslag skal oversendes styret innen 1. februar 2022.  
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SAK 7: VARSLINGSUTVALG OG RETNINGLINJER  
 

USF-styret positive til forslaget om varslingsutvalg og retningslinjer. Ber snarest om at 

varslingsportalen aktiveres og tas i bruk i USF.  

Varslingsutvalg må settes gjennom eget vedtak på senere tidspunkt når personer er forespurt.  

 

SAK 8: STATUS NETTSIDE OG GRAFISK PROFIL  

 
Orientering om fremdrift på nettside. Planlagt lansering er satt til oktober, senest før første 

Eliteserierunde i NSF. 

Ny grafisk profil godkjent i NSF. Ber administrasjonen finne et riktig tidspunkt for å lansere 

profilen i USF. Et eksempel kan være en rekke BGP-turneringer  

SAK 9: USF-AKADEMIET  
 

Orientering om USF-akademiet. Geir Nesheim har etter forespørsel takket ja til å fortsatt være 

ansvarlig for gjennomføring av USF-akademiet. Fra styret er Malgosia og Bjørn Robert med i 

arbeidsgruppen for akademiet.  

Neste aktivitet planlegges i forbindelse med FIDE-kurs i september.   

SAK 10: JENTESATSING  
 

Orientering om planlagt jentesatsing med en samling for jenter i november/desember.  

SAK 11: HEDERSTEGN 
 

Unntatt offentliggjort referat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


