
Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte onsdag 10. desember 2014, SJAKKONTORET, Sandakervn 24D 

Tilstede: Eirik Næss, Carsten Beer Jacobsen (telf), Elise Forså (Skype), Johannes L. Kvisla (telf), Aina 

Marie Svendsen (Skype), samt Geir Nesheim (referent) 

Forfall: Line Jin Jørgensen, Tone Namtvedt, Jøran Aulin Jansson  

 

Sak 17: Referat fra foregående møter 

Referatet fra styremøtene 27/8 og 21/10-14 ble godkjent 

Sak 18: Økonomi 

Geir viste til utsendt prognose for 2014 samt regnskap per 31/10-14 og medlemsoversikt. Prognosen 

viste et forventet driftsresultat 2014 med et underskudd på vel 100 tkr, i tråd med tidligere 

prognoser. Styret tok orienteringen til etterretning. 

Geir meddelte at Iris og han tidligere på dagen hadde deltatt på Fordelingsutvalgets seminar om 

oppdaterte forskrifter (gjeldende fra 1/12-14) for tilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner, og varslet at USFs tillitsvalgte ville bli tilsendt et sammendrag av de viktigste 

endringene med det første.  

To klubber i Nord-Norge hadde søkt om reisestøtte ifbm det avlyste e.o. årsmøtet 15/11. Styret 

bevilget «50% av reisekostnader ex egenandel», med et krav om at bevilgningen ble øremerket til  

sjakklig opplegg for nye medlemmer. Sjakkontoret sender bevilgningsbrev. 

 

Sak 19: Turneringer 

Johannes orienterte. Det aller meste var i rute eller hadde gått etter planene.  

2 ulike arrangører hadde søkt om NM Ungdom 2015. Etter en diskusjon besluttet styret å tildele 

ungdomsavdelingene til Bergen, Sotra, Askøy og Søråshøgda mesterskapet. Johannes orienterer de 

involverte så snart som mulig – Sjakkontoret sender tildelingsbrev. 

 

Sak 20: Referat fra USF Ledermøte under NM Ungdom i Stavanger 15/11-14 

Geir viste til utsendt referat og gjennomgikk dette. Referatet vil bli tilsendt USF-tillitsvalgte i et egnet 

format med det første.  

Styret godkjente et forslag om å gjennomføre et pilot kurs i første kvartal 2015, med fokus på 

tillitsvalgtarbeid, Turneringsservice og sjakkfaglig drift av lokallag. Dette var en av ideene fra 

Stavanger-møtet. Geir tar initiativet videre. Foreløpig dato er fastlagt til fredag 20. – lørdag 21/2. 

Styret diskuterte kort en email fra en tillitsvalgt med forslag om at slike ledermøter burde 

annonseres bedre på forhånd. Styret var positiv til dette, men påpekte samtidig at møtene var av 

uformell karakter, og at det at de inngikk i arrangementets program normalt burde være tilstrekkelig 

annonsering. 

 

Sak 21 NSFs ansettelse av Toppsjakksjef 

Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. Den nye Toppsjakksjefen, som tiltrer 1/1-15, vil 

ha ansvar også for uttak til aldersbestemte mesterskap (JrVM, VM/EM Ungdom mv) – dette har hittil 

tilligget USFs UK. En egen talentgruppeleder vil forestå nomineringen ifbm disse uttakene. Det vil 



også være en egen gruppeleder for talenter, jenter. Alle uttak vil bli drøftet med et Spillerråd før de 

annonseres. Viktigheten av at talentene måtte være medlem av USF og delta i de samme mesterskap 

som det hittil har vært praksis for ble påpekt. Det ble også påpekt at uttak til USFs landslagssamlinger 

(navnet bør antagelig revurderes) fortsatt bør tilligge USFs UK. 

 

Styret ga sin tilslutning til disse endringene, og anså dem som et steg i avklaringen av rolledelingen 

NSF-USF, der USFs fokus primært vil være breddesatsning mot barn og unge. 

 

Styret diskuterte også arbeidet i Jenteutvalget etter at Vibeke Grønn har trukket seg om leder (iflg 

email av 2/12-14). Det var enighet om at dette arbeidet måtte fortsette, men også at det var behov 

for en gjennomgang av Jenteutvalgets mandat og arbeidsform. Johannes og Geir kommer tilbake til 

styret med et konkret forslag til neste møte.  

 

Sak 22: Plan for USFs arbeid 2014/15 

Geir viste til styrets diskusjon 27/8-14 omkring prioriteringen av USFs arbeid i perioden – en 

diskusjon styret hadde ønsket å fortsette i sitt neste møte (altså i dag). I tillegg til temaet Skolesjakk, 

som styret ba om at sjakkontoret bearbeidet videre frem mot et eventuelt forslag om prosjekt, ble 

også arbeid med distrikter der USF hadde særlig lav tilstedeværelse, videreutvikling av 

samarbeidsmodell NSF/USF, nyrekruttering og Sjakkens Dag trukket frem. Eirik og Geir vil se på 

forberedelsene til Årsmøte og Lederkonferense (helgen 25-26/4-15), og komme tilbake til dette i 

neste styremøte.  

 

Sak 23: Eventuelt 

23.1 Styremøter våren 2015: 28/1 og 18/3, begge onsdager kl 17 på Sjakkontoret 

23.2 Styreleder ba om at styreinnkallingene ble sendt elektronisk 

 

 

 

 

 

 

 


