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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 3 i perioden 2019/20 – tirsdag 17. desember 2019 på Sjakkontoret, kl 16:30-18:30 

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik (telefon), Malgorzata Kopaczek-Styczen, Bjørn R Unhjem (møtende 

vara pga forfall), Henrik Sjøl (møtende vara for Morten L Madsen, NSF) og Geir Nesheim, 

generalsekretær/referent  

Forfall: Marte Kyrkjebø, Andreas Fossan og Petter Dale (deltok under styremiddagen) 

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 12 Referat 

Referat fra styremøte 24.10.19: Referatet ble godkjent.  

Sak 13 Turneringer og Arrangementer 

Det var sendt ut sakspapirer der både gjennomførte og kommende turneringer var omtalt. 

Geir gjennomgikk sakene supplert av Lasse, og orienterte. Styret tok orienteringen til 

etterretning. Noen enkeltsaker: 

13.1 NM for Ungdom 2019: Vellykket arrangement i Skien 8-10/11, med godt fremmøte. 

13.2 Lederkonferansen 2019: Avholdt søndag formiddag under NM for Ungdom. Bra 

fremmøte og åpne diskusjoner. Temaer som Jenteutvalget, Flere mot SjakkToppen, USF-

akademiet, Hypersys, Frifond, de store sjakk-prosjektene, de store inntektsinitiativene og 

mye annet.  

13.3 Kadettlandskamp mot Sverige: Spilles på 3. året senhøstes. Har funnet et format med 8 

i åpen klasse og 4 i jenteklassen; 12 runder hurtigsjakk ila lørdag og søndag. Årets utgave 

spilles i Karlstad 16-17/11.  

13.4 Landslagssamlingene: Vil bli delt denne sesongen, NTG i november og Bergen i april, 

samtidig med Nordisk for Jenter. 

13.5 Nordisk for Ungdom og NM for Ungdomslag i februar 2020: Dessverre kolliderer disse; 

dette må søkes unngått fremover.  

13.6 NM Jenter og Kvinner i Bergen 28.2-1.3.2020: Spennende nytt format. Rammes litt av 

vinterferieavviklingen, men etter vurdering er timingen opprettholdt. Mulig høring om 

klasseinndeling: dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre dette. Oppdaterte uttaksregler 

for Nordisk for Jenter ble gjennomgått og godkjent.  

13.7 Kollisjon NM Ungdom og EM Ungdom i november 2020: Saken håndteres videre i 

samarbeid med arrangøren for NM Ungdom – det vil bl.a. bli sett på mulighet for å skyve på 
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NM Ungdom tidsmessig.  

13.8 USFs terminliste på sjakk.no: Denne er ofte ikke ajour. Det vil bli tatt et skippertak for å 

forbedre dette forholdet.  

13.9 Søknader: NM Jenter og NM Ungdomslag 2021 trenger arrangører. Sjakkontoret følger 

opp. 

Sak 14 Reglementer, Prosjekter og Utredninger 

14.1 Flere mot SjakkToppen: Geir viste til utsendt skisse for hvordan det videre arbeidet i dette 

prosjektet ville kunne bli lagt opp, basert på søknaden som var basis for bevilgningen fra 

Sparebankstiftelsen DNB. Styret ga sin tilslutning til skissen. Toppsjakkutvalget vil få en vesentlig rolle 

i prosjektet, herunder å engasjere en prosjektleder, samt å følge opp økonomi og ressursbruk ellers. 

Sentralstyret i NSF hadde også godkjent skissen i sitt møte 11.12.19. 

14.2. Ikke tatt med i offentliggjort referat  

 14.3 Chess Party, mai 2020: Geir orienterte om arbeidet med dette arrangementet, der finalen i 

Sjakk5ern/Sjakk9ern og NM for Lag 2020 er de største enkeltinnslagene. Samarbeidet med selskapet 

Kjentfolk, som vil stå for mye av gjennomføringen, er pt tett, med særlig fokus på å sikre god 

deltagelse på de ulike arrangementene.  

14.4 Oppstart Utvalgsutvalget: Lasse Løvik jobber videre med dette, som har et søster-initiativ i NSF 

med samme formål - å være «valgkomite» for utvalg og komiteer mellom årsmøtene.  

14.5 Oppstart kull 2, USF-akademiet: Geir orienterte. En lansering ville skje på nyåret. Det tas sikte på 

2 samlinger ila 1. halvår 2020.  

Sak 15 Rapporter.  

15.1 Regnskap per 30.11.19: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Resultatet etter 11 måneder 

var i tråd med forventningene i revidert budsjett 2020 lagt frem under årsmøtet 2019 om et 

driftsresultat på ca + 75 tkr.  

15.1.1 Frifond 2019 – 2. tildeling: Geir viste til utsendt notat. USF hadde fått kr 1.319.000 i 

frifondmidler i 2019, og disse var fordelt på lokallagene etter tidligere vedtatte retningslinjer. Styret 

tok orienteringen til etterretning, herunder at administrasjonen i innspurten vil kunne ha behov for å 

foreta mindre justeringer.  

15.2 Medlemstall. Geir orienterte. Medlemstallet på 4.460 per 5.12 utgjorde en økning fra 2018 på 

4%. Styret sa seg enig i at det må legges konkrete planer i 2020 for å øke USFs medlemstall 

ytterligere, i lys av at potensialet åpenbart er der.  

15.3 Øvrige rapporter: Det forelå utsendte rapporter for Sjakkontorets drift, SkoleSjakken, Sjakk5ern 

og Sjakk & Samfunn. Geir orienterte kort muntlig. Styret tok orienteringene til etterretning. En 

rapport fra Jenteutvalgets leder Marte Kyrkjebø vil bli gjennomgått på neste styremøte.   

16 Eventuelt 

16.1 Avregningssak VM Ungdom: Harald Christian Sagevik fra Sjakkontoret deltok, og orienterte. 

Styret fattet nødvendige vedtak i saken. En egen prosess vis a vis arrangøren vil bli fulgt opp av 

Eyvind og Harald Christian i fellesskap. 

16.2 Neste styremøte: torsdag 20.februar 2020 kl 17-19 på Sjakkontoret.  

 

Etter styremøtet ble det avholdt en hyggelig julemiddag på et spisested i Oslo Sentrum, der også de 

ansatte på Sjakkontoret deltok.   


