
Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte onsdag 28. januar 2015, Sjakkontoret, Sandakervn 24D 

Tilstede: Eirik Næss, Carsten Beer Jacobsen (Skype), 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 24: Referat fra foregående møter 

Referatet fra styremøtet 10. desember 2014 ble godkjent 

Sak 25: Økonomi og Kontorets drift 

Geir viste til utsendte notater. Det ligger an til at resultatet for 2014 blir i tråd med siste prognose til 

styret. Arbeidet med årsoppgjøret pågår for fullt. En mer detaljert gjennomgang vil bli foretatt på 

neste styremøte. Årsregnskapet vil dog være klart til undertegning og revisjon før dette, en gang ved 

starten av mars.  

 

Kontorets drift er i godt gjenge, bl.a har et prosjekt for nytt medlemssystem NSF blitt startet opp. Det 

tas sikte på at NSF og USF har samme system videre fremover. Videre planlegges gjeninnføring av 

«Løperseddelen» som kom ut frem til 2006 og deretter med ett nr i hvert av årene 2013 og 2014. 

 

Sak 26: Turneringer 

26.1 Yes2Chess: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Yes To Chess har tilbudt norsk sjakk 

deltagelse i årets utgave av denne internasjonale skolesjakkturneringen med finale i London i juli 

2015. Styret går innfor en løsning der vinneren av NM for barneskolelag får velge mellom å delta i 

Nordisk eller i London-finalen. Deretter får nr 2 i mesterskapet tilbud om å delta i den turneringen 

som vinneren ikke velger. Om dette laget avstår fra deltagelse går tilbudet til neste lag på listen osv. 

En premiss for å delta i London er dog at det aktuelle laget under NM for barneskolelag spilte med 

minst tre spillere som vil være kvalifisert for å delta i London (født etter 31/12 2003 eller være i sitt 6. 

utdanningsår). 

26.2 Spørsmål fra arrangøren av NM for Ungdom 2015: NM-arrangøren har foreslått å opprette en 8 

år eller yngre-klasse. Styret stilte seg positive, og vil fremme forslag om saken på årsmøtet i april. 

Arrangøren lurte også på om ordningen med økonomisk NM-støtte gjelder fortsatt, hvilket ikke er 

tilfelle. Sjakkontoret svarer arrangøren ihht styrets konklusjoner. 

 

Sak 27 Mulig skolesjakkprosjekt første kvartal 2015 

Geir viste til utsendt notat og orienterte. Det går mot en stortingshøring i mars. Hovedideen er et 2-3 

års prosjekt for å kartlegge virkningen av sjakk i undervisningen på en rekke områder, som kognitive 

evner. Frem til høringen vil Norsk Sjakk bistå med forberedelsene til denne, med bl.a. kontakt med 

forsknings-Norge, skole-Norge og mulige sponsorer. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 28 Toppsjakken – status etter Go-Live 

Styret hadde på forhånd fått tilsendt et notat og en kopi av et manifest utarbeidet av den nye 

Toppsjakksjefen Jonathan Tisdall, som var til stede og ga en kort orientering om arbeidet så langt. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 



 

Sak 29: Møter og Kurs våren 2015 

29.1 Felles Tillitsvalgtkonferense NSF/USF 13-14. mars 2015: Geir orienterte kort om dette tiltaket, 

som er iverksatt for å gi norsk sjakk anledning til å diskutere de mange utfordringer og muligheter 

man står overfor etter Magnus Carlsens suksesser og den sterke medlemsøkningen i kjølvannet av 

disse. Styremedlemmene ble oppfordret til å delta. 

29.2 USF-kurs: Geir orienterte om det nye kurset, som er en respons på tydelige ønsker og 

forventninger fra ledertreffet under NM for Ungdom i Stavanger i 2014. Første pilotutgave 

arrangeres hos Codan i Oslo 6-7/3.  

29.3 Årsmøte og Ledersamling: Sakene ble ikke behandlet.  

 

Sak 30: Eventuelt 

30.1 Line Jin Jørgensen trekker seg fra styret: Line Jin hadde sendt en mail om dette til styret. Styret 

beklaget at hun fant å måtte trekke seg, men tok saken for øvrig til etterretning.  

30.2 Jenteleir i mars i Oslo – reisestøtte: Geir viste til utsendt notat, og påpekte at saken om mulig 

reisestøtte til en jenteleir i Oslo ligger innenfor Jenteutvalgets mandat og budsjettbehandling. 

Sjakkontoret vil gi meddelelse om dette til de berørte parter. 

30.3 Neste og siste styremøte i perioden: onsdag 18. mars kl 17 på Sjakkontoret 

 

 

 

 

 

 

 


