
Referat fra USF sitt 32. ordinære årsmøte 
 

Årsmøtet ble avholdt på Perminalen hotell i Oslo, 28. mars 2009 kl. 14:00 

Møtet ble åpnet av Dag Danielsen kl. 14:03. 

 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 

Bendik Bjerke og Vibeke Ekeland Grønn fra Sjakkontoret var fullmaktskomité. 30 

representanter ble godkjent.  

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

3. Valg av ordstyrer, referenter, samt to representanter til å underskrive referatet 

Geir Werner, Kampen, ble valgt til ordstyrer. J. Paul Schmidt, Sørum SKU og Arild Øksnevad, 

Nittedal SKU ble valgt til referenter. Magnus Ånestad og Dag Danielsen ble valgt til å 

underskrive referatet. 

4. Årsberetning 

Ordstyrer gikk igjennom årsberetningen punkt for punkt. Følgende punkter ble kommentert 

og diskutert.  

 

Forbundsstyrets beretning (side 4) 

Kjeken kommenterte at på side 4 var kretsene ikke omtalt.  Han mente at forbundsstyret må 

satse mer på kretsene, som gjør en viktig jobb. I tillegg påpekte Kjeken at en rekke spillere 

som ikke fantes i USFs medlemsoversikt hadde deltatt i fjorårets BGP-turneringer. Dette bør 

kretsene ordne opp i, men arbeidet vanskeliggjøres av at kretsene ikke raskt nok får tilsendt 

medlemslister fra USF. Han ønsket derfor at kretsene  får en oversikt over antall medlemmer 

en gang i måneden. Løvik sa at dette problemet vil være løst når Hypersys-systemet er klart, 

noe som skal skje om kort tid. Da vil statistikken blir lagt ut på nettet fortløpende. 

 

Norges sjakkforbund (side 9) 

Kjeken opplyste om at det er NSF sitt arkivmateriale som er blitt flyttet til Riksarkivet, og ikke 

USF sitt. USF har ikke avtale med Riksarkivet. Arkivmaterialet er foreløpig plassert i et 

lagerrom tilhørende Jøran Aulin-Jansson. Kjeken mente at USF bør kontakte Riksarkivet og 

ordne en egen avtale. 

 

Medlemsutvikling (side 14) 

Flere mente at det gir grunn til bekymring at 75 % av medlemsmassen er fordelt på bare tre 

kretser. USF må satse på tiltak i de øvrige kretsene. Løvik var enig, og styret håper at 

satsingen på barnesjakk.no kan forbedre situasjonen. 

 

Medlemsoversikten viser at mange faller fra i 10-årsalderen, noe som også er tilfelle i mange 

andre land. Flere mente at vi burde satse mer på spillere i 11 – 16-årsalderen, og også 

forsøke å ha et godt tilbud til dem som ikke går inn for å bli veldig gode. 

 



USF turneringer (side 15) 

Mange mente at klubbene og kretsene trenger mer forutsigbarhet ved at turneringene må 

settes inn på terminlista tidligere. Dette gjelder spesielt NM-turneringene. Følgende forslag 

og momenter kom opp: 

 USF gir assistanse til lag som påtar seg arrangementet av NM-turneringene 

 Tidsfristen for å søke om å få arrangere mesterskap utvides. 

 Å legge NM for skolelag til Alta er ikke gunstig; dit er det for tungvint og dyrt å reise 

for de aller fleste. 

 I år vil NM for ungdom bli arrangert samtidig med VM for ungdom. Dette bør unngås. 

 Påmeldingen til NM for ungdom 2008 skjedde (til dels) ikke via kretsene, slik som 

turneringsreglementet tilsier.  

 Det må presiseres hvilken krets en spiller kan representere; dagens regler er ikke 

klare nok. 

 Under mesterskap som NM bør spillernes tilhørighet til både lokallag og krets 

fremkomme på resultatlistene; dette vil gjøre det mye lettere å få artikler inn i 

lokalavisene. 

 Enkelte spillere figurerer på resultatlistene som om de spiller for NSF- og ikke USF-

klubber. Videre står noen spillere som representanter for ikke-eksisterende klubber. 

Begge disse forholdene er uheldige. 

 SK 1911U fikk applaus for godt arbeid og glimrende resultater. 

 

Andre turneringer (side 21) 

Brekke kommenterte at antall deltagere har gått ned i de lavere klassene. I landsturningen 

har man et system basert på nivå: Elite, mester, 1,2,3,4,5, mens det for barn er basert på 

alder og ikke nivå. Dette er et system som passer best for eliten. I stedet bør man la spillere 

møte andre spillere på eget nivå, for eksempel ved å innføre klassene lilleputt A og lilleputt B. 

 

Uttakingskomiteens beretning (side 26)  

Situasjonen rundt Uttakingskomiteens oppløsning i fjor ble diskutert. Det ble kommentert at 

styret hadde behandlet UK uprofesjonelt, og styret tok selvkritikk på suppleringsuttaket til 

EM/VM. Styret skal gi UK klare retningslinjer for arbeidet. Wold ba om å få tilsendt disse 

retningslinjene, og Løvik bekreftet at de ville bli oversendt. 

 

Forskjellig 

I forbindelse med omtalen av BGP/UGP ble Hans Inge Kongevold tildelt USFs gullmedalje for 

lang og tro tjeneste. Hans arbeid med BGP/UGP har vært av uvurderlig verdi for USF. 

  

 Det ble bemerket at årets årsberetning var et elegant og ryddig dokument. 

  

Årsberetningen ble godkjent. 

 

   

5. Regnskap med revisjonsberetning 

Løvik gjennomgikk og kommenterte regnskapet.  

 

Noen mindre unøyaktigheter i regnskapets noter ble påpekt. Disse vil bli korrigert. 

 



Kjeken påpekte at i balanseregnskapet manglet midlene i reisefordelingsfondet og Anna 

Elisabeth Westerlunds minnefond. Styret opplyste om at medlemsklubbene vil få tilsendt de 

nødvendige opplysningene om disse fondene innen 1. juli. 

 

Revisjonsberetningen ble lest opp. Solum påpekte at det manglet bilag, ettersom regnskapet 

var godkjent uten opplysninger om de nevnte fondene. 

 

Regnskapet ble godkjent. 

 

 

6. Budsjett med budsjettkommentarer 

Spesielt postene om turneringsrepresentasjon og barnesjakk.no ble heftig diskutert. 

 

Kolonneoverskriften ”Forslag til revidert budsjett 2009” ble korrigert til ”Forslag til justert 

budsjett 2009”. 

 

Det kom spørsmål om hvor bindende budsjettet er for styrets arbeid. Dette er ikke klart, men 

styret skal utarbeide retningslinjer og orientere medlemsklubbene om disse. 

 

Et forslag om at USF sitt styre innen 3 måneder kontakter andre lands ungdomsjakkforbund 

for å høre om de er i gang med eller kan tenke seg å samarbeide med Norge om utvikling av 

barnesjakk.no ble vedtatt mot en stemme.  

 

 Det justerte budsjettet for 2009 ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:  

Inntekter: Egenandeler økes fra 150 000 til 250 000.  

Utgifter: Turneringer, representasjon økes fra 250 000 til 500 000. 

 

 Budsjettet for 2010 ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: 

Inntekter: Egenandeler økes fra 150 000 til 250 000.  

Utgifter: Turneringer, representasjon økes fra 250 000 til 500 000. 

For barnesjakk.no ble det plusset på kr. 150.000 både på inntekts- og utgiftssiden.  

 

7. Innkomne forslag 

Det var kommet inn ett forslag. Schakklubben av 1911s Ungdom foreslo å endre USFs lover § 

5 a) som vedrører frist for å melde overgang. Siste del av nest siste punktum som nå lyder:  

". . . . . . , og meldingen må være mottatt av USF senest 2 uker før arrangementet der 

vedkommende skal representere sin nye klubb." var foreslått endret til  ". . . . . . , og 

meldingen må være mottatt av USF senest 4 uker før arrangementet der vedkommende skal 

representere sin nye klubb." 

  

 Etter en del diskusjon ble forslaget vedtatt mot 3 stemmer. 

 

 

8. Valg 

Valgkomiteens ble enstemmig vedtatt, og det nye styret ser slik ut: 

 



 

Leder:  

Håvard Løvik, Stavanger SKU (gjenvalg) (1år) 

 

Styremedlemmer: (2 år) 

Ellisiv Reppen, Nordstrand SKU (gjenvalg)  

Øyvind Malin, Alta SKU (gjenvalg)  

Ellen Øen Carlsen, NTG Bærum (ny)  

 

Ikke på valg (1 år igjen)  

Maria Pitz Jacobsen, Vålerenga SKU  

J. Paul Schmidt, Sørum SKU  

Lars Pilø, Ridabu BSK  

 

Varamedlemmer:  

Truls Jørgensen, Kragerø SKU (gjenvalg)  

Geir Werner, Kampen SKU (ny)  

 

Reisefordelingsfondet  

Odd Erling Mikalsen, Alta SKU (gjenvalg)  

Stein Jensen Harstad, SKU (ikke på valg)  

 

Disiplinærutvalget  

Gunnar Lie, Brattås USK (gjenvalg)  

Torstein Bae, SK 1911 U (ny)  

Egil Arne Standal, Ørsta SKU (gjenvalg) 

 

Revisorer: 

Arne Birger Lund, Nordstrand SKU (gjenvalg) 

 Henrik Wrangell, OSSU (ny) 

 

 Personlig var for Henrik: Øyvind Bentsen 

Personlig vara for Arne Birger: Ole Kr. Førrisdahl 

 

Per Blikra, Magnus Danielsen og Bjørn Benjaminsen ble valgt til valgkomité. Per Arne 

Myraunet ble valgt til varamedlem. 

 

 

 

 

J. Paul Schmidt     Arild Øksnevad 

Referent     Referent 

 

 

 

Magnus Ånestad      Dag Danielsen 


