Referat fra møte i Jenteutvalget
Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret
Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland.
1. Søknader
1.1. Kriterier for støtte
Utvalget har ikke tidligere hatt noen kriterier for hva vi gir støtte til og hvor mye.
Følgende regler ble derfor bestemt:
- Max 750 kroner i støtte.
- Max èn tildeling per jente per år
- Jentene skal alltid betale 25 % egenandel. Altså må vi få et regnskap og oversikt over
andre typer støtte i søknadene.
- Jenter opp til 20 år kan få støtte.
Silje ber kontoret informere om muligheter for å få støtte i neste Løperseddel.
1.2. Søknad fra Evy Færevaag, Masfjorden
Vi vil støtte Evy med max-beløpet (750 kroner) til Pula Open i Kroatia. Silje gir henne
beskjed, og ber samtidig om en oversikt over annen støtte hun har fått.
2. Web-sidene
Bjørn tar ansvar for å fornye våre hjemmesider på www.sjakk.no/jentebrigaden i
samarbeid med kontoret. Vi vil også oppfordre Brigadejenter til å utvikle en side med
bilder, reportasjer etc.
3. Jentebrigaden 2005/2006
3.1. Programmet 2005/2006
3.1.1. Landsturneringen 2005
Vi ønsker å ha et åpent møte for jenter under Landsturneringen i Sandnes. Her blir det
pizza, info om Jentebrigaden, og sosialt samvær. Marte spør Magnus Monsen om vi kan få
et konferanserom, og finner den mest passende kvelden til dette. Silje ber kontoret trykke
masse brosjyrer samt store plakater med info. Disse plakatene kan også sendes ut ved
andre turneringer.
3.1.2. Leir på Vestlandet 19.-21.august 2005
Marte spør Eirik Gullaksen om vi kan ha leiren på en skole i Bergen, og hva det eventuelt
vil koste. Hun sjekker også hvordan det er med tilsynsvakt, kjøkken og lignende. Silje
spør Kjetil A. Lie og Leif E. Johannessen om de vil være instruktører mot en symbolsk
sum.
3.1.3. Leir på Østlandet 2006
Vi forandret tidspunktet til 31.mars-2.april 2004. Vi ønsker ikke å ha leir i påsken. Bjørn
hører om 1911 har en skole til disposisjon som vi kan låne.
3.1.4. Oppfølging mellom turneringene
Silje fikser sjakkoppgaver jentene kan få i posten hver måned. Her kan vi for eksempel
også sende rundt interne nyheter osv.
3.2. Spredning av informasjon
Vi ønsker å legge den gule brosjyren (med noen endringer) ved Førsteraden til alle jenter i
USF. Silje får Bendik til å redigere den etter vårt ønske. Ellers kan vi spre info i
Løperseddelen, på Bergens sjakklubbs hjemmeside, Tromsø sjakklubbs gjestebok, samt ha
med plakater og brosjyrer på turneringer rundt omkring.
4. Nordisk mesterskap for jenter
Jenteutvalget stiller seg positive til et Nordisk mesterskap for jenter som erstatning for
Firelandskampen.
5. Felles arrangement for jenter under turneringer

Det er ofte et problem at arrangører ikke har egne jenterom. Silje tar ansvar for å kontakte
arrangører før store mesterskap for å forsikre seg om at dette er i orden.

Referat møte Jenteutvalget 9.9.2005
Frenningsvei 3 klokka 17.
Tilstede: Marte Egeland (ME), Bjørn Wold (BW) og Silje Bjerke (SB).
1. Jentestipendene som skal deles ut under NM for ungdom
1.1.
Søknad Raksha Kulasingam (vedlegg)
Søknaden ble tatt til etterretning. Den behandles etter at søknadsfristen har gått ut
(1.oktober).
1.2.
Flere søknader
Vi har ikke fått flere søknader. Vi annonserer eventuelt i Førsteraden hvis det kommer ut i
tide. I tillegg på Bergens Sjakklubbs hjemmesider og Tromsø SKUs gjestebok. SB ordner
dette.
2. Hjemmesida
BW jobber videre med å få oppdatert hjemmesida. Han kontakter Bendik for å få hjelp til
dette. Han snakker også med Tone angående Jentebrigadens egne sider.
3. Støtte
3.1.
Fond (Storebrand?) Eurodesk.no Legathåndboken.
Marte sjekker om det er mulig å søke penger fra fond rundt omkring.
3.2.
LNU
Silje spør Bendik om det er mulig å søke støtte fra LNU.
4. Selve Jenteutvalget
4.1.
Et medlem til?
Vi ønsker et medlem til i utvalget, men det er vanskelig å finne noen. Alle følger med og
spør eventuelle kandidater de kommer på. SB spør Torbjørn R. Hansen.
4.2.
Kommunikasjon (møter, e-mail)
Vi vil fortsette å bruke e-mail aktivt, dog må vi bli flinkere til å svare på mailene. Neste
møte blir fredag 4.november (før Malmøturen). Vi må også ha et møte i januar (før leiren
på Østlandet).
5. Jentebrigaden
5.1.
Evaluering av leiren i Bergen
Det var vanskelig å få alle påmeldinger i tide, ettersom leiren lå rett etter sommerferien.
Neste år vil vi derfor flytte leiren to uker frem (til slutten av august/begynnelsen av
september). Vi må også reklamere mye mer om våren, under NM for skolelag og ikke
minst NM for jenter. På denne måten kan vi få påmeldingene tidligere. Vi må i den
forbindelse også vurdere å øke medlemskontingenten. Bjørn lager budsjett, slik at vi ser
hvor mye vi eventuelt må øke den.
5.2.
Utsending. (Bilder og reportasje fra leiren, sjakkoppgaver, info om Malmø,
nyhetsbrev, påminnelse om konkurransen)
Vi sender ut en del info og lignende til alle jentene. Dette må skje senest 19.september.
Silje skriver info-brev og ordner med sjakkoppgaver og bilder. Marte skriver
nyhetsbrev. Maren Stangeland skriver rapport fra leiren i Bergen.
5.3.
Heltearrangementet NM for ungdom
Vi kommer tilbake til dette på møtet i november. ME nevnte muligheten om å gi alle
jenter (ikke bare de i Jentebrigaden) en helt, slik at de blir introdusert til Jentebrigaden.
5.4.
Malmøturen
SB lager et skriv om Malmøturen, og jentene og foreldre må melde seg på innen
1.oktober. Så kommer vi tilbake til det når påmeldingene er mottatt.
5.5.
Spredning av informasjon
SB redigerer den gule brosjyren, slik at den kan legges ved Førsteraden til alle jenter i år.
Så sant dette ikke koster mer enn 2000 kroner.

5.6.
Eventuelt
Vi ønsker å gi et tilbud også til de eldre jentene (15-25 år). Vi kan ha en treningssamling
for disse samtidig med leiren på Østlandet i mars/april. Vi snakker med NSF om dette, slik
at det kan bli et samarbeidsprosjekt. Tas opp igjen på neste møte.

Referat møte Jenteutvalget 4.11.2005
Frenningsvei 3 klokka 18.
Tilstede: Marte Egeland (ME), Bjørn Wold (BW) og Silje Bjerke (SB).
1. Referat fra møtet 9.9.2005
Utvalget gjennomgikk referatet fra forrige møte for å se hva som hadde skjedd siden sist.
- Hjemmesiden: Bjørn jobber med saken. Utvalget ønsker å ha tre sider: Èn med
informasjon (som oppdateres sjelden), èn med nyheter (som oppdateres relativt ofte),
samt jentenes egne side (som nå lages av Tone Namtvedt).
- Marte jobber videre med å undersøke støtteordninger, både når det gjelder fond og
LNU.
- Vi må jobbe aktivt for å finne nye medlemmer til Utvalget, da verken Silje eller Marte
kommer til å fortsette etter sommeren.
- Felles arrangement med NSF: Vi ønsker å ha et tilbud til jentene mellom 15 og 25 år
under Jentebrigadeleiren i mars/april. SB foreslår følgende for NSF:
NSF skaffer instruktør.
Jenteutvalget skaffer lokale og mat.
Sjakkontoret/NSF sender ut invitasjoner.
Ungdomsutvalget ordner sosialt program om kvelden.
Jentene betaler en egenandel for å dekke utgiftene.
Silje kontakter NSF, samt 1911 angående lokaler.
2. NM for ungdom
2.1. Heltene
Marte snakker med heltene. Hun skaffer cirka 10-15 helter.
2.2. Pizza-arrangementet
Marte snakker med Sørum om lokale.
2.3. Stipendene
Stipendene går til Maren Stangeland og Raksha Kulasingam. SB ordner diplomer. BW
deler ut under premieutdelingen.
3. Malmø
3.1. Reiser
Alle reisene er bestilt. Det er 18 jenter og 6 voksne (inkludert reiseledere).
3.2. Reiseleder
Sjakklig reiseleder blir Torbjørn Hansen. Han blir med gratis mot å få dekket alle utgifter.
3.3. Opphold
SB og BW kontakter Bendik og Johan Berntsen for å få hjelp til dette.
4. Julegave til jentene
Vi ønsker å gi jentene en kalender i julegave. SB hører med kontoret om hjelp til dette.
5. Eventuelt
Ingen saker.

