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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 4 i perioden 2018/19 – torsdag 7.mars 2019 på Sjakkontoret, kl 17-19 

 

Tilstede: Johannes Kvisla, Joachim B. Nilsen, Lasse Løvik (telefon), Eyvind Larre, Elise Forså (Skype), 

Alise Haukenes (telefon), Morten L Madsen (NSF, telefon), Maud Rødsmoen (telefon) og Geir 

Nesheim, generalsekretær/ referent – altså fullt fremmøte. 

Ved starten av møtet deltok Ragnhild T Forsberg (23), nyansatt organisasjonssekretær på 

Sjakkontoret etter Hanne Evensen. 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 20 Referat 

Referat fra styremøte 20.11.18: ble godkjent. 

Sak 21 Rapporter  

Sak 21.1 Foreløpig regnskap for 2018: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. USFs foreløpige 

regnskap for 2018 viste en omsetning på 2.944 tkr og et driftsresultat på – 73 tkr mot – 100 tkr i 

revidert budsjett 2018 og kr 0 i regnskap for 2017. Regnskapet var foreløpig, og administrasjonen 

ville i det videre arbeidet særlig så på kostnader Førsteraden, som var høyere enn forventet. Endelig 

regnskap planlegges fremlagt på neste styremøte. Styret tok orienteringen til etterretning.  

21.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte at medlemstallet for hele 2018 på 4.280 

var -9% lavere enn året før. Store kretser som Oslo (-7%) og Rogaland (-29%) bidro sterkt til 

tilbakegangen. Blant de store klubbene var bildet mer blandet, med fremgang for Dragulf (+15%) og 

Vålerenga (+27%), men tilbakegang for bl.a Nordstrand (-28%) og Stavanger (-29%). Årsaksbildet var 

noe uklart, og administrasjonen ville følge opp mot de enkelte klubbene fremover. Styret diskuterte 

mulige tiltak og ytterligere analyser. Det var enighet om å la medlemsutviklingen bli et viktig tema i 

styrearbeidet fremover. 

21.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Driften ved Sjakkontoret er inne i en 

ordinært hektisk fase. De nye medarbeiderne innen marked/kommunikasjon Ragnhild Forsberg (23) 

og Marianne Van Droppelaar (36) fungerer utmerket. Sjakkontoret har også for tiden Trond 

Thorgersen i en 50% stilling, finansiert av NAV. Han jobber med inntektsarbeid. Styret tok 

orienteringen til etterretning.  

21.4 SkoleSjakken, Sjakk5ern og Yes2Chess: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Prosjektet er 

inne i en hektisk fase med mange distriktsmesterskap og fylkesmesterskap i Sjakk5ern. Prosjektet vil 

spesielt følge opp planen om at USF-miljøene rundt om oppfordres til å delta på disse 

begivenhetene, av åpenbare årsaker. Styret tok orienteringen til etterretning.  

21.5 USF-akademiet: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. 5. samling med IO-kurs ble avholdt 

på NTG Bærum i januar. 10 av 12 kandidater deltok. Neste samling er under 

kvinnerekrutteringsseminar-helgen 15-17/3. Det jobbes også med å få noen av USF-akademiets 
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kandidater inn i styre og stell. Styret tok orienteringen til etterretning.  

21.6 Jenteutvalget: Eyvind Larre orienterte om vellykkede aktiviteter under NM L/H i Bergen i januar. 

Det var dog ingen helt konkrete planer fremover. Styret tok orienteringen til etterretning.  

Sak 22 Turneringer og Arrangementer 

Lasse og Geir orienterte.  

22.1 NM Ungdomslag i Drammen i månedsskiftet februar/mars var vellykket, med god 

deltagelse. Nordisk for Ungdom på Island gikk også fint, med gode resultater. 

22.2 Vårens landslagssamling er lagt til NTG 10-12/5. Invitasjon går ut 8.3.  

22.3 Vårens regionsamlinger blir stort sett helgen 24-26.5. 

22.4 Nordisk i Danmark: lag er tatt ut og invitasjon mottatt. Johannes og Lasse finner trener. 

Sjakkontoret finner reiseleder. 

22.5 Søknad NM Skolelag 2020 fra Molde SKU: Styret vedtok å tildele mesterskapet til 

søkeren, under to forutsetninger: at billigere alternativ innkvartering og hotelltilbud uten full 

pensjon forelå innen 1.5.19. Sjakkontoret følger opp.  

Sak 23-24 Reglementsaker, Prosjekter og Utredninger 

Disse sakene ble utsatt til neste møte 

Sak 25 Årsmøte under Landsturneringen 2019 

Årsmøte 2019 avholdes onsdag 10.7 kl 18, under Landsturneringen i Larvik. Det hadde kommet 

kritikk av at styret ikke hadde deltatt på de to siste årsmøter, med ett hederlig unntak (Eyvind Larre) i 

2018. Styret ble sterkt oppfordret til å møte frem ved årsmøtet til sommeren.  

Sak 26 Eventuelt 

26.1 Kommende styremøter: Styret fastla følgende plan for styremøter frem til årsmøtet:  

• torsdag 9.5 og 

• torsdag 20.6,  

begge dager kl 17 på Sjakkontoret.  

 

 

 


