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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 5 i perioden 2018/19 – torsdag 9. mai 2019 på Sjakkontoret, kl 17-19 

 

Tilstede: Johannes Kvisla, Eyvind Larre, Alise Haukenes (telefon), Morten L Madsen (NSF, telefon), og 

Geir Nesheim, generalsekretær/ referent  

Forfall: Joachim B. Nilsen, Elise Forså, Lasse Løvik og Maud Rødsmoen. Varamennene var innkalt men 

kunne dessverre ikke møte.  

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 27 Referat 

Referat fra styremøte 7.3.19: ble godkjent. 

Sak 28 Årsmøteforberedelser 

28.1 Årsregnskap for USF 2018: Geir viste til utsendt resultatregnskap og balanse. Årsresultatet for 

2018 var – kr 9.477, og egenkapitalen per 31.12.18 kr 1.127.372. Styret vil få tilsendt regnskap med 

fulle notesett, fondsregnskaper og budsjett for 2020 sammen med årsmøtepapir-pakken primo juni. 

28.2 Andre årsmøtesaker: Styreleder understreket viktigheten av at styret var tilstede under 

årsmøtet. Dette hadde ikke fungert de senere år, og var et problem siden styret er ansvarlig overfor 

årsmøtet i sitt arbeid. Det er foreløpig ikke klart hvem som kan delta i Larvik onsdag 10. juli.  

Sak 29 Turneringer og Arrangementer 

Det var sendt ut sakspapirer. Johannes og Geir orienterte.  

29.1 NM Skolelag Drammen: vellykket med god deltagelse i barneskoleklassen, mens 

ungdomsskoleklassen var tynn og VGS kun hadde et deltakende lag.  

29.2 Nordisk Jenter Køge: Vellykket deltagelse, med 4 sølvmedaljer fra 3 klasser (!). Tatiana 

Martynova gjorde nok en god jobb som delegasjonsleder.  

29.3 Landslagssamlingen våren 2019: Forberedelser i rute, men lav deltagelse av ulike 

årsaker. Regionsamlingene avlyst denne våren pga manglende koordineringskapasitet.  

29.4 Uttak EM/VM: 45 spillere tatt ut. Arbeidet med påmelding osv pågår på vanlig måte.  

29.5 Søknader: 

29.5.1 NM Jenter 2020: Tildelt Søråshøgda. 

29.5.2: Andre mesterskap: Det søkes etter arrangører til andre ikke-tildelte mesterskap.  

Sak 31 Rapporter  

Geir viste til utsendte rapporter om regnskap per 31.3.19, medlemstall, Sjakkontorets drift, 

SkoleSjakken, Sjakk5ern, og Sjakk og Samfunn og ga supplerende kommentarer. Styret tok 

orienteringene til etterretning.  
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Sak 32 Eventuelt 

Neste styremøte: torsdag 20. juni 2019 kl 17 på Sjakkontoret 

 

 

 


