
1 
 

 

 

Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr. 2 i perioden 2020/21; torsdag 22. oktober 2020 kl 17-19  

på Sjakkontoret/ Google Meet  

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik, Google Meet (GM), Andreas Fossan (GM), Marte Kyrkjebø (GM), 

Petter Dale (GM), Anders Aure (vara for Abyl Kizatbay); Bjørn R Unhjem (vara for Malgorzata 

Kopaczek-Styczen); Morten Madsen; NSF og Geir Nesheim, generalsekretær/referent 

Forfall: Abyl Kizatbay og Malgorzata Kopaczek-Styczen 

Sak 7 Referat 

Referatet fra styremøte 26.8.20 ble godkjent.  

 

Sak 8 Coronasituasjonen og sjakk-arrangementer fremover 

8.1 Coronasituasjonen: Styret tok til etterretning at ordningen med 14-daglige oppdateringer på 

Sjakk.no om Covid19-situasjonen hadde ført til færre henvendelser og så ut til å møte behovet for 

informasjon på en god måte. 

8.2 Kretsmesterskapene: Det var betydelig færre KM I høst, noes om skyldtes Covid19-situasjonen 

8.3 BGP-situasjonen: Fortsatt få turneringer. Samme årsak.  

8.4 NM Ungdom I Bergen: 152 påmeldte så langt. Arrangementet forventes å gå etter planen, ifht 

hva som er kjent per styremøtetidspunkt. Det vil bli avholdt lederkonferanse søndag og møte om 

Flere mot Sjakktoppen – Region lørdag. Begge arrangementer planlegges streamet på Zoom.   

8.4.1 Lederkonferansen: Styret ga sin tilslutning til et programutkast som Geir hadde forberedt.  

8.4.2 NMU 2021: Det var ikke kommet inn noen søknader til neste års NMU per frist 1.10.20. 

Arrangementet utlyses på nytt med søknadsfrist 1.12.20, I forkant av neste Forbundsstyremøte.   

8.5 Kadettlandskamp 21.11: Sverige, Danmark og Island er invitert, men Danmark har eget 

ungdomsmesterskap samtidig og har meldt forfall. Finland inviteres I deres sted.  

8.6 Nordisk for Jenter: Det er et ønske fra bl.a. Danmark at dette avvikles på nett I 2020. Det 

planlegges pt å avholde arrangementet 12.12 og 13.12.  

8.7 NM Kvinner og Jenter 2021: Dette mesterskapet flyttes til 12-14/3-21 pga kollisjon med Kragerø 

International. 

8.8 VM Ungdom Online: FiDE hadde invitert til dette. Mesterskapet spilles I perioden 27/11 frem til 

jul. Styret vedtok at Norge deltar, og at troppen sitter samlet. UK vil ta ut spillere. Registreringsfrist 

hos FIDE 15.11.20.  

 

Sak 9 Reglementer, Prosjekter og Utredninger 

 

9.1 USF-utredninger 

9.1. Medlemsutviklingen: Geir orienterte om hva som skjer rundt om. Generelt er situasjonen 

vanskelig pga Covid19. Tiltakspakken vedtatt i forbundsstyremøtet 26.8.20 er under gjennomføring. 

9.1.2 Frafallsproblematikken: Malgosia og Marte jobber med dette. En rapport vil bli presentert i 

styremøte i desember.  

9.1.3 BGP: Lasse vil orientere om arbeidet i desember-møtet 
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9.1.4 Nye Fylkessamlinger: Geir viste til utsendt skisse for disse samlingene, der formålet bl.a. er økt 

medlemstall i USF. Det vil etter planen bli startet opp samlinger flere steder våren og høsten 2021.  

 

9.2 Felles utredninger med NSF 

9.2.1 Norsk Sjakkblad og Førsteraden: Det var sendt ut et forslag om å legge redaksjonene til 

Sjakkontoret fra 1. nummer 2021. Sentralstyret i NSF hadde allerede vedtatt dette for sin del. 

Forbundsstyret sa seg enstemmig enig i forslaget.  

9.2.2 Komitearbeid: Det var sendt ut en beskrivelse av en ny måte norsk sjakk kan jobbe med 

komitearbeid, samt en samlet oversikt over alle prosjekter.  Sentralstyret i NSF hadde allerede 

vedtatt dette for sin del. Forbundsstyret sa seg enstemmig enig i forslaget. 

9.2.3 Retningslinjer for hva som kan betegnes som NM og landskamper: Det var sendt ut et notat om 

dette med konkrete forslag. Generelt skulle gjelde at det kun er NSF og USF som kan arrangere eller 

tildele NM og Landskamper. Sentralstyret i NSF hadde allerede vedtatt dette for sin del. 

Forbundsstyret sa seg enstemmig enig i forslaget.  

9.2.4 Landsturneringen og juniorklassen: Saken er fortsatt under utredning 

9.2.5: Forhold til kommersielle sjakk-aktører: Det var sendt ut et notat om dette med konkrete 

forslag. Generelt skulle gjelde at saksbehandling i aktuelle saker normalt vil bli gjennomført av 

president NSF, Styreleder USF og felles generalsekretær. Begge styrer ville bli holdt orientert, og bli 

involvert når naturlig. Sentralstyret i NSF hadde allerede vedtatt dette for sin del. Forbundsstyret sa 

seg enstemmig enig i forslaget. 

9.2.6 Akademi for unge sjakktrenere: Geir viste til utsendt notat med begrunnet forslag om dette. 

Bakgrunnen var norsk sjakks åpenbare behov for å få frem flere krefter for å drive sjakkundervisning 

og lede sjakk-aktivitet – særlig i SkoleSjakken, Sjakk5ern, Flere Mot Sjakktoppen og i USFs lokallag og 

aktiviteter på AKS/SFO. Et program for å utdanne mange unge til å kunne påta seg slike oppgaver vil 

være et viktig virkemiddel. Sentralstyret i NSF hadde allerede vedtatt dette for sin del. 

Forbundsstyret sa seg enstemmig enig i forslaget. Det vil som et av de første aktivitetene nå bli søkt 

om midler til å drive prosjektet.  

9.2.7: Ansettelse av ny generalsekretær: Eyvind og Morten orienterte. Geir deltok ikke under dette 

punktet.  

Sak 10 Rapporter  

10.1 Rapporter: Geir viste til utsendte rapporter om tertialregnskap per 31.8.20, Medlemsutviklingen 

per 30.9.20, Sjakkontoret, SkoleSjakken, Sjakk5ern/9er, Flere mot SjakkToppen, SpillSjakk, 

Kommisjonsarbeidet med norske representanter i FIDE, FIDE-kongressen 6. desember 2020, Sjakkens 

Venner, USF-akademiet og Jenteutvalget i USF. Styret diskuterte noen aspekter av rapportinnholdet, 

og tok for øvrig rapportpakken til etterretning. 

10.1.1 Frifond 2020: Geir viste til orientering i forrige styremøte, og opplyste at det var kommet inn 

færre søknader enn normalt. Dersom ikke alle midler tildelt brukes opp til de 4 områdene 

grunnstøtte, oppstartstøtte, BGP-støtte og prosjektstøtte ville overskytende midler bli fordelt som 

ekstra grunnstøtte til lokallagene, med en tildeling ut fra størrelse på lokallagene som tilsvarer 

metoden som benyttes for prosjektstøtte. 

   

Sak 11 Eventuelt 

11.1 Hedersdiplom: Tildelt Morten Sundby, Caissa, etter forslag fra Leif Tidemann-Andersen.  

11.2 Neste styremøte: Torsdag 10.12.20, med påfølgende styremiddag.  


