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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr. 6 i perioden 2019/20 – torsdag 23. april 2020, på Google Meet, kl 17-19 

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik, Malgorzata Kopaczek-Styczen, Andreas Fossan, Marte Kyrkjebø, 

Petter Dale, Morten L Madsen, NSF og Geir Nesheim, generalsekretær/referent 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 22 Referater  

Referater fra styremøtene 3. mars 2020 og email-styremøte 3. april 2020 ble godkjent 

Sak 23 Coronasituasjonen 

23.1 Virkningene for norsk sjakk hittil og fremover: Geir viste til utsendt notat og innledet. Styret 

diskuterte flere tilknyttede temaer, som nye arrangements- og turneringstrender og effektene av 

disse, konsekvenser for lokallag, forbund og medlemskap samt økonomiske effekter. Styret 

konkluderte med å vedta at det skal avholdes et eget online-seminar der også lokallagsledere skulle 

bli invitert, med fokus på nye arrangements- og turneringstrender på nett. Seminaret vil finne sted 

før neste styremøte ultimo juni. Administrasjonen vil sette opp møtet. 

23.2 USFs Årsmøte: Geir viste til utsendt materiale som tok for seg hvordan USFs årsmøte kunne 

gjennomføres på nett dersom Landsturneringen skulle bli avlyst. Styret diskuterte saken og vedtok å 

gjennomføre årsmøtet på nett til fastsatt tid onsdag 8. juli kl 17 dersom LT blir avlyst. 

Administrasjonen ble gitt ansvar for de videre forberedelser.  

27.3.Revidert budsjett for 2020: Geir viste til utsendt utkast til revidert budsjett for 2020. I forslaget 

var det innarbeidet forventede inntektsbortfall som følge av Corona-situasjonen, samt andre kjente 

endringer siden budsjett 2020 ble vedtatt sommeren 2019. Det var også innarbeidet justeringer for 

personalkostnader, Førsteraden, bevilgning til Flere mot SjakkToppen, økt bevilgning til 

Jenteutvalget, samt en reserve på 200 tkr for Coronaeffekter. Styret ønsket ikke å vedta at 

Førsteraden kun skulle utgis elektronisk uten varsel, men ba om at det i samråd med redaksjonen ble 

foretatt en leserundersøkelse, og at resultatene av undersøkelsen ble innarbeidet i planene for 

Førsteraden fremover når disse forelå. Driftsresultatet i revidert budsjett ble fastlagt av styret til – 65 

tkr, som var samme nivå som i budsjett 2020.  

Sak 24 Turneringer og Arrangementer 

24.1 NM for skolelag 2020: Turneringen skulle vært spilt i april, men var foreløpig utsatt til høsten. 

Styret vedtok å avvente oppdateringene om Coronasituasjonen fra myndighetene. Styret så for seg 

at endelig beslutning ville bli en avlysning.  

24.2 Nordisk for Jenter: Dette mesterskapet skulle vært spilt i Bergen i april, men var foreløpig utsatt. 

Styret vedtok å foreslå for Nordisk Sjakkforbund at mesterskapet avlyses i 2020, og tilby at Norge kan 
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ta arrangementet i 2021.  

24.3 Deltagelse EM, VM, JrVM 2020: Styret så for seg å avlyse deltagelse i disse turneringene i 2020. 

En endelig beslutning vil bli tatt når oppdateringene om Coronasituasjonen fra myndighetene 

foreligger i slutten av april. 

24.4. Beslutningsprosess NM Skolelag og deltagelse EM, VM, Jr-VM: Et utvalg bestående av Eyvind, 

Lasse og Geir fikk i oppdrag å ta beslutning i disse sakene når informasjon fra myndighetene forelå, 

og i tråd med styrediskusjonen.  

24.5 Søknad NM for Ungdomslag 2021: Konnerud var eneste søker til mesterskapet, og ble tildelt 

dette, med krav om at det informeres om billigere innkvarteringstilbud.  

Sak 25 Reglementer, Prosjekter og Utredninger 

25.1 Felles reglement NM Kvinner og Jenter: Marte og Ole Valaker gjennomfører utredningen 

sammen med Henrik Sjøl fra NSF. Utvalget ble bedt om snarest mulig å å komme med en søknadsfrist 

for mesterskapet, slik at dette kunne utlyses.  

25.2 Oppstart Flere mot SjakkToppen: Geir informerte. Det var sendt ut invitasjon til 36 spillere om å 

delta i Team Norway/Team Norway Challenge (alder 12-16 år). Responsen har vært meget god, og 

teamene vil starte opp i mai 2020. Andre initiativ som er plassert innenfor Flere mot SjakkToppen-

prosjektet er et opplegg for nye regioner med særlig ansvar for aldersgruppen 10-16 år, og etablering 

av en utviklingslandslagsgruppe for aldersgruppen 16-23 år. USF hadde bevilget 250 tkr til prosjektet 

over to år, og arbeidet i prosjektet starter for alvor opp nå i 2. kvartal 2020.  

29.3 Oppstart Kull 2, USF-akademiet: Oppstarten er utsatt til høsten pga Corona-situasjonen. 

Malgosja har laget en plan for innhold for hele 2-års perioden, og denne vil bli drøftet med 

deltakerne i et videomøte primo mai 2020.  

Sak 26 Rapporter.  

26.1 Årsregnskap 2019: Geir viste til utsendt forslag til årsregnskap for 2019, med resultatregnskap, 

balanse, og kommentar-notat. Årsresultatet for USF for 2019 var et overskudd på kr 38.075, mot et 

underskudd på – kr 9.477 året før. Styret diskuterte regnskapet, og vedtok å legge dette frem for 

årsmøtet for godkjennelse. Administrasjonen vil nå sørge for gjennomføring av ordinær 

revisjonsprosess.  

30.2 Regnskap per 31.3.20: Geir viste til utsendt rapport og orienterte kort. Regnskapet var preget av 

lavere medlemstall i 2020 enn året før, se neste punkt. Ellers var det på nivå med samme periode i 

2019. Forventningene for hele 2020 var reflektert i revidert budsjett.  

30.3 Medlemstall per 31.3.20: USFs medlemstall per 31.3.20 viste en tilbakegang på – 630 

medlemmer (- 22%) fra samme periode året før, til 2.197 medlemmer. Styret diskuterte situasjonen, 

og vedtok å kontakte aktuelle miljøer for å kartlegge årsaker og arbeide med forbedring av 

utviklingen. 

30.4 Andre rapporter, for Sjakkontoret, SkoleSjakken, og Sjakk & Samfunn: Det var sendt ut skriftlige 

rapporter for disse områdene. Styret tok rapportene til etterretning. 

30.5 Jenteutvalget: Marte hadde noen nye ideer, bl.a. fbm økt bevilgning kr 50t for 2020. Geir vil 

formidle kontakt med Jesper Hall, leder av Flere mot SjakkToppen, slik at tiltak kan koordineres best 

mulig.  

Sak 27 Eventuelt 

27.1 Anbefalingsbrev: Styret vedtok at USF kunne avgi et anbefalingsbrev ifbm en søknadsprosess for 

tildeling av Kongens Fortjenestemedalje til et USF-æresmedlem. 

27.2 Spørsmål fra et lokallag om avvikling av årsmøtet elektronisk: Styret hadde ingen motforestilling 
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mot dette, så lenge man dekket alle lovpålagte agendapunkter og benyttet gode datasystemer for 

formålet.  

27.3 Forslag om opprettelse av Viken Sjakkrets Ungdom: Det forelå et forslag om dette fra en 

kretsleder i en av de kretsene som er berørt av Viken. Styret vedtok å gjennomføre en høring blant 

involverte kretser og lokallag.  

27.4 Neste styremøte: torsdag 25. juni 2020 kl 17-19, på Sjakkontoret eller Google Meet. 

 

 


