MØTEREFERAT
SAK: JENTEUTVALGET
Møtedato: Onsdag 3. mai 2000, kl. 17.30.
Møtested: Frennings vei 3.
Tilstede: Sheila Berntsen, Dag Lauvås, Per Blikra (på telefon) og Anne Jervan (på telefon).
Sak 1. Referat fra forrige møte 15. mars 2000.
Godkjent.
Sak 2. Søknad om støtte til Jente-sjakkhelg 11.-12. mars 2000.
Det forelå søknad fra Per Blikra, på vegne av lokallagene Stavanger Sjakklubbs Ungdom,
Randaberg Sjakklubbs Ungdom og Sandnes Sjakklubbs Ungdom. Det søkes om støtte på kr 1.500,-.
Per Blikra deltok ikke under behandlingen av denne sak.
Det ble vedtatt å støtte tiltaket med kr 1.000,-.
Sak 3. Konkurranse på Internett.
Sheila har laget en konkurranse for jenter på Internett, med en CD-rom i premie. Foreløpig har det
ikke kommet så mange svar, men konkurransen varer en stund til. Jenteutvalgets medlemmer
oppfordres til å engasjere seg i forhold til sine lokallag for å få flere jenter til å delta i konkurransen.
Sak 4. Sjakkleire.
Brev er sendt ut til kretsene. I tillegg vil informasjon bli sendt lokallagene om ca. 1 uke. Foreløpig
har vi ikke mottatt noen respons.
Helgen 6.-8. oktober kan være aktuell for avholdelse av sjakkleire, men også andre helger kan være
egnet. Sjakkleir kan med fordel kombineres med en BGP-turnering. Det kan også være gunstig å
arrangere en sjakkleir i tilknytning til KM-helga i slutten av oktober.
Jenteutvalget tar sikte på å bruke inntil ca. kr 5.000,- totalt på sjakkleire i år, dvs. ca. kr 1.500,- pr.
sjakkleir hvis det blir 3 stykker.
Sak 5. Årsberetning etc.
Som en del av årsberetningen, eller i hvert fall i tilknytning til årsmøte i Ungdommens
Sjakkforbund i juli 2000, tar Jenteutvalget sikte på å få til en debatt omkring bruken av
midlene/arven etter Anna Elisabeth Westerlund, og veien videre for norsk jentesjakk. Skal man
f.eks. intensivere bruken av resterende midler over en kort tidsperiode (f.eks. 3-5 år), som tidligere
vedtak på årsmøte har forutsatt, eller skal man f.eks. opprette et mer langsiktig fond? Sheila lager et
innspill til denne debatten.
Sak 6. Neste møte.
Avholdes på sjakkontoret onsdag 21. juni kl. 17.30.
Dag Lauvås
ref.

MØTEREFERAT
SAK: JENTEUTVALGET
Møtedato: Onsdag 21. juni 2000, kl. 17.30.
Møtested: Frennings vei 3.
Tilstede: Sheila Berntsen, Dag Lauvås, og Anne Jervan (på telefon).
Forfall: Per Blikra
Sak 1. Referat fra forrige møte 3. mai 2000.
Godkjent.
Sak 2. Konkurranse på Internett.
Sheila har laget en konkurranse for jenter på Internett, med en CD-rom i
premie. Noen flere har løst oppgavene, men ikke mange. Konkurransen
varer en stund til. Jenteutvalgets medlemmer oppfordres til å engasjere seg
i forhold til sine lokallag for å få flere jenter til å delta i konkurransen.
Sak 3. Sjakkleire.
Sheila har snakket med Jan Søyland som vil forsøke å få til en sjakkleir i
regi av Asker og/eller Bærum 6.-8. september.
Sjakkleir(ene) bør primært være for jenter, selv om det kan være aktuelt at
også gutter deltar.
Anne skal undersøke med Bjørn Johansen vedr. muligheten for å få til en
sjakkleir i Østfold. Det kan imidlertid hende at det er tilstrekkelig med en
sjakkleir på Østlandet.
Sjakkontoret vil kunne bistå med å få istand sjakkleire. F.eks. kan
Tronheim/Trøndelag være aktuelt.
Sak 4. Lederkonferanser i august/september 2000.
USF og NSF har planer om å arrangere sentrale lederkonferanser på
Vestlandet og i Oslo i august/september 2000. Hvorvidt det er aktuelt for
jenteutvalget å være representert på konferansene kommer vi eventuelt
tilbake til. I første omgang vil jenteutvalget ta initiativ til debatt om
utviklingen videre under årsmøte i Asker.

Sak 5. Stands under Landsturneringen.

USF og NSF skal ha stands under hele Landsturneringen, med ulike
temaer hver dag. Jenteutvalget er interessert i at jentesjakk kan være et
aktuelt tema en dag.
Sak 6. Neste møte.
Avtales senere.
Dag Lauvås
ref.

