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INNKALLING 

ÅRSMØTEPAPIRER 2010 

USFs 33. ORDINÆRE ÅRSMØTE 
10. april kl. 14.00 

 
Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte i Oslo lørdag 10. april klokken 14.00, i OSS’ lokaler, 
Bogstadveien 30, 7.etasje. Vi tar forbehold om at det kan bli endring i tid og sted. 
  
Ifølge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100‑talls medlemmer, og hvert 
lokallag med en representant pr. påbegynte 50‑talls medlemmer. Kun registrerte medlemmer i USF har stem-
merett på årsmøtet. 
 
Ifølge USFs lover § 7 skal årsmøtet behandle følgende saker:  
 
 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 
 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet. 
 4. Årsberetning. 
 5. Regnskap med revisjonsberetning. 
 6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 
 7. Innkomne forslag. 
 8. Valg. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF v/forbundsstyret i hende senest to måneder før 
årsmøtet, altså innen 10.februar. 
 
Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjett-kommentarer og forslag 
som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer vil være ved-
lagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet. 
 
Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes velkommen! 
 
Vel møtt til årsmøte. 
 
Oslo , onsdag 27/1 2010 

Med vennlig hilsen 

 
Ungdommens Sjakkforbund 

     
Håvard Løvik (sign.)    Dag Danielsen (sign.)   
leder            generalsekretær 
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FORRETNINGSORDEN 

ÅRSMØTEPAPIRER 2010 

Forretningsorden for USFs 33. årsmøte (Oslo, 10. april) 
Vedtas av årsmøtet under punkt 2. 

(Se også arket ”Om gjennomføringen av USFs 33. årsmøte”) 

 

Talerett og stemming 
Alle USFs medlemmer har talerett 

Delegater og andre medlemmer som ønsker ordet må registrere seg hos fullmaktskomiteen og få tildelt 

nummerskilt. 

Ordet forlanges ved å holde opp det hvite nummerskiltet. 

Replikk eller saksopplysning forlanges ved å holde opp det grønne nummerskiltet. 

Man stemmer ved å holde opp det gule stemmekortet. 

 

Taleliste og taletid 
Ingen kan få ordet mer enn tre ganger til samme sak. Første gang er det fem minutters taletid, andre og 

tredje gang tre minutter. 

Ingen kan komme med replikk eller saksopplysning mer enn to ganger til samme sak. Begge gangene er 

det ett minutts taletid. 

Ordstyreren kan foreslå ytterligere begrensninger til taletiden. 

Ordstyreren kan foreslå å sette strek på talelista. Enhver må få anledning til å tegne seg før strek settes, for 

eksempel gjennom formuleringen ”strek settes når neste taler er ferdig”. 

Ordstyreren skal generelt påse at alle får gitt uttrykk for sine synspunkter, at debatten avsluttes når saken 

synes utdebattert og at saksbehandlingen ikke trekker unødig i langdrag. 

 

Forslag 
Alle USFs medlemmer har tale- og forslagsrett. 

Alle forslag skal fremsettes skriftlig til ordstyreren og være undertegnet med forslagsstillerens navn og 

klubb eller krets, unntatt endring til forretningsordenen, som kan fremsettes muntlig. 

Når strek for talelista er satt i en sak er det ikke anledning til å komme med nye forslag. 

 

Presse 
Årsmøtet er åpent for presse og kringkasting.  
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GJENNOMFØRINGEN 

Om gjennomføringen av USFs 33. årsmøte (Oslo, 10. april) 
Dagsorden, punkt for punkt 
 
 
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 
Generalsekretær Dag Danielsen foreslår Vibeke Ekeland Grønn og Bendik Bjerke som fullmaktskomité. Den 
valgte fullmaktskomiteen informerer om antall godkjente fullmakter. 
 
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Generalsekretær Dag Danielsen spør om årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsorden. 
Danielsen spør årsmøtet om noen har kommentarer eller innsigelser på forretningsordenen eller planen for 
gjennomføringen (dette arket). Endringsforslag kan komme muntlig og vedtas med simpelt flertall. 
 
3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet 
Generalsekretær Dag Danielsen foreslår Geir Werner som ordstyrer. 
Den valgte ordstyreren ber Danielsen foreslå to referenter og to representanter til å underskrive referatet. 
 
4. Årsberetning 
Ordstyreren går raskt gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt. Delegater/medlemmer som ønsker å kom-
mentere eller korrigere ber om ordet. 
 
5. Regnskap med revisjonsberetning 
USFs leder Håvard Løvik går gjennom regnskapet for 2009. Delegater/medlemmer som ønsker å kommente-
re ber om ordet. 
 
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent 
USFs leder Håvard Løvik går gjennom styrets forslag til revidert budsjett for 2010. Delegater/medlemmer som 
ønsker å kommentere ber om ordet. Endringsforslag leveres skriftlig til ordstyreren før strek settes. Hvis det 
har kommet endringsforslag stemmes det. Ved stemmelikhet faller endringsforslaget (jfr. USFs lover §7), det 
vil si styrets forslag til revidert budsjett vedtas. Ellers gjelder simpelt flertall. 
Deretter går Løvik gjennom budsjettforslaget for 2011. Samme prosedyre følges. 
 
7. Innkomne forslag 
Styret har mottatt ett forslag før fristen gikk ut (to måneder før årsmøtet). To styremedlemmer har forslag. 
Ordstyreren leser opp forslaget og styrets innstilling. 
Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere eller argumentere ber om ordet. Endringsforslag leveres 
skriftlig til ordstyrer før strek settes. Det er praksis at endringsforslag bare kan være modererende. (Forslag 
som er mer radikale enn det innkomne skulle vært levert styret senest to måneder før årsmøtet.) 
Det stemmes over forslaget. Styrets innstilling legges til grunn. Ved stemmelikhet faller forslaget (jfr. USFs 
lover §7). Ellers gjelder simpelt flertall. 
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FRA USFs LOVER 

8. Valg 
Ordstyreren ber en representant for Valgkomiteen legge fram dens innstilling. Valgkomiteen innstiller leder, tre 
styremedlemmer, to varamedlemmer til styret, to revisorer, to vararevisorer, ett medlem av USFs reiseforde-
lingsfond fra Troms og disiplinærutvalg med leder og to medlemmer. Ordstyreren hører om det fins andre 
kandidater til leder. Ved kampvotering kreves absolutt flertall (se USFs lover §9). 
Etter leder er valgt velges resten på VKs innstilling, én og én. Alle disse vervene velges med simpelt flertall. 
Styret legger fram sitt forslag til Valgkomité: Leder, to medlemmer og en vara. Velges med simpelt flertall. 
 
Ordstyrer takker for oppmøtet og hever USFs 33. årsmøte. 
 
 
 
Om den foreslåtte ordstyreren, Geir Werner 
Werner har mangeårig organisasjonserfaring, med flere lederverv. I dag er han leder i Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF). Han har vært BU-leder i bydel Gamle Oslo. Werner er medlem av Kampen SKU. 
 
Om den foreslåtte fullmaktskomiteen, Vibeke Ekeland Grønn og Bendik Bjerke 
Ekeland Grønn og Bjerke er sekretærer i USFs sekretariat.   

Relevant for årsmøtet fra USFs lover 
 
§7. Årsmøtet  
Årsmøtet er USFs høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juli måned. Forbunds-
styret innkaller til årsmøtet senest tre måneder i forveien. Forslag som ønskes behandlet på møtet må være 
forbundsstyret i hende senest to måneder i forveien. Forslag til dagsorden med innkomne forslag, årsberet-
ning, regnskap, og budsjett med bud-sjettkommentarer sendes senest en måned før årsmøtet til alle kretser 
og lokallag. Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har rett 
til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett til å stille med en 
representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer.  
Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag samt forbundsstyrets medlemmer. Ingen 
stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle medlemmer og tillitsvalgte i organisasjo-
nen samt dem forbundsstyret eller årsmøtet har gitt slik rett. Det er kun registrerte medlemmer i USF som har 
stemmerett på årsmøtet.  
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall repre-sentanter som er tilstede. Alle vedtak unntatt lovendringer 
(se §18) fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som falt. Forslag som ikke står på dags-
ordenen, dog ikke lovendringsforslag, kan behandles dersom 2/3 av forsamlingen krever det.  
§8. Dagsorden  
Et ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden: 
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.  
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  
3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet.  
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4. Årsberetning.  
5. Regnskap med revisjonsberetning.  
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.  
7. Innkomne forslag.  
8. Valg.  
§9. Valg 
Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, seks medlemmer og to varamedlemmer, to revisorer med 
personlige varamenn, valgkomité bestående av formann og to medlemmer og ett varamedlem, disiplinærut-
valg bestående av leder og to medlemmer, og ett medlem for to år til styret i USFs reisefordelingsfond. Ved 
valg av leder i forbundsstyret kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette holdes omvalg mellom de to kandida-
ter som fikk flest stemmer. Valget er da endelig, uansett stemmetall.  
Leder, varamedlemmer, revisorer og valgkomité velges for ett års funksjonstid. Styremedlemmer velges for to 
års funksjonstid. Tre styresmedmedlemmer er på valg hvert år. 
§11. Forbundsstyret 
Forbundsstyret ivaretar USFs interesser og leder virksomheten til neste årsmøte. Styret konstituerer seg selv, 
og er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Styret er økonomisk ansvarlig overfor års-
møtet. 
 
§12. Kontingent 
Forbundskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for påfølgende kalenderår. (…) 
 
Forbundskontingenten og en særskilt kontingent for støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet og gjelder 
påfølgende kalenderår. (…) 
 
§17. Æresbevisninger  
(…) For-slag om utnevnelse av æresmedlemmer i USF må tilstilles forbundsstyret. Hvis 2/3 av forbundssty-
ret anbefaler utnevnelsen, bringes forslaget inn for årsmøtet hvor utnevnelsen må skje med 2/3 flertall. 
 
§18. Lovendringer 
Endringer av disse lover kan bare skje på et ordinært landsmøte og må ha 2/3 av de avgitte stemmer. 
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BUDSJETT 

Inntekter 

Regnskap 
2009 

Justeret 
budsjett 
2009 

Budsjett 2010 
- vedtatt på 
årsmøtet 

Forslag revi-
dert budsjett 
2010 

Budsjett 
2011  

Noter 

Medlemskontingent 204 819 265 000 225 000 225 000 300 000  1 
NM-avgifter 11 110 10 000 10 000 10 000 10 000  
BGP-avgifter 7 920 30 000 30 000 30 000 30 000  
Offentlig støtte 1 398 066 1 400 000 1 300 000 1 400 000 1 600 000  
Salg undervisningsmateriell 143 849 85 000 105 000 155 000 105 000  
Annonser, sponsorinntekter 12 232 0 0 0 0  
Egenandeler 280 005 250 000 250 000 250 000 250 000  
Kurs delt.avgifter 0 10 000 10 000 10 000 10 000  
Kulturmidler, barnesjakk.no/sjakkipedia 120 000 150 000 150 000 125 000 0  
Renteinntekter 13 185 30 000 30 000 15 000 15 000  
Sum inntekter 2 191 186 2 230 000 1 860 000 2 220 000 2 320 000  
             
Utgifter            
Utvikling av undervisningsmateriale 125 116 100 000 50 000 75 000 100 000  
Salgsartikler -48 186 40 000 20 000 20 000 20 000  
Personalutgifter (inkl. regnskap) 774 025 815 000 840 000 820 000 850 000  
Husleie, strøm, olje 80 611 80 000 85 000 85 000 85 000  
Kontorutgifter, rekvisita 22 923 40 000 30 000 25 000 30 000  
Flytteutgifter 0 0 0 0 0  
Internettutvikling (HyperSys/sjakk.no) 23 359 60 000 40 000 30 000 40 000  
Telefon/Internett 7 977 15 000 15 000 10 000 10 000  
Porto 23 492 5 000 5 000 20 000 5 000  
Forsikring 4 032 4 000 4 000 4 000 4 000  
Kostnader tillitsvalgte 46 990 35 000 35 000 40 000 40 000  
"Førsteraden"/webredaktør 294 711 325 000 300 000 325 000 325 000  
Turneringer, representasjon 457 008 500 000 500 000 450 000 500 000  
Treningsgrupper 70 828 50 000 50 000 100 000 100 000  
Kontingenter (LNU og Nordisk) 12 075 10 000 10 000 10 000 10 000  
Premier, gaver, blomster (inkl. BGP) 21 810 30 000 30 000 30 000 30 000  
Tap på krav 6 303 5 000 5 000 5 000 5 000  
Sjakkleir 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000  
Lederkurs/andre kurs 52 011 50 000 50 000 50 000 50 000  
Renteutgifter, gebyrer 584 1 000 1 000 1 000 1 000  
Revisjon av medlemstall og regnskap 21 250 17 500 17 500 25 000 30 000  
Diverse utgifter 0 5 000 5 000 5 000 5 000  
Jentesjakk, støtte 48 369 50 000 35 000 40 000 50 000  
Ungdomsutvalget 0 0 0 30 000 50 000  2 
Støtte til regionsamlinger  0 0 0 0 0  
Utvikling av barnesjakk.no/Sjakkipedia 233 000 263 000 230 000 125 000 0  
Sum kostnader 2 303 288 2 530 500 1 987 500 2 355 000 2 370 000  
             
Periodens resultat -112 102 -300 500 -127 500 -135 000 -50 000  
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1. Medlemstallet i 2011 er forventet å vokse til 6000 som følge av satsingen på Sjakk i skolen og barne-
sjakk.no. 
 
 
2. Styret ønsker å satse på ungdomsutvalget for å beholde medlemmer inn i tenårene. 

noter  t i l  budsjet tet  
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INNKOMNE FORSLAG 

Forslag 1. 
 
Forslagsstiller: "USFs uttakingskomite" 
 
UK ønsker at flere unge spillere skal få muligheten til å delta i internasjonale ungdomsarrangementer der 
de får representere Norge. Per i dag ønsker USF kun at spillere skal få delta i noen få utvalgte arrange-
menter som de også støtter økonomisk. Vi ønsker å åpne for at spillere skal kunne få delta i de utradisjo-
nelle turneringene, men uten at de får noen økonomisk støtte fra USF. Dette hindrer så klart ikke at de kan 
søke om støtte fra lokallag og kretser. 
  
Vi mener at det bør gjøres uttak dersom ungdom skal få lov til å representere Norge i internasjonale turne-
ringer, men ønsker å gjøre dette på en annen måte enn hva angår EM og VM for Ungdom. I stedet har vi 
kommet opp med et forslag om at alle unge spillere som er interesserte i å delta i et mesterskap der de re-
presenterer Norge, kan melde sin interesse til UK/Sjakkontoret innen en viss frist, for eksempel 2 måneder 
før turneringens start. UK vil deretter gjøre et uttak basert på de som har meldt sin interesse, der vanlige 
kriterier for uttak skal gjelde, i tillegg til et ønske om å fordele representasjonsoppgavene, slik at de som 
ikke vanligvis får spille de tradisjonelle mesterskapene kan få mulighet til å representere Norge i de mer 
utradisjonelle turneringene. Deltagerne må deretter ordne alt av reise, opphold, reiseledere osv selv, og vil 
som sagt ikke få noen økonomisk støtte fra USF. 
  
I flere av ungdomsarrangementene dekker arrangøren opphold til et begrenset antall spillere fra hvert land, 
slik at denne typen turneringer kan bli rimeligere for spillerne å delta i enn vanlige internasjonale turnering-
er. UK mener også at dersom dette forslaget blir vedtatt, vil det være med på å øke bredden og nivået blant 
de unge norske spillerne, samt hindre frafall i en utsatt alder. Unge spillere som får delta på ungdomsar-
rangementer som Norges representanter vil oftest få økt motivasjon, samt muligheten til å spille mot og 
møte personer på deres egen alder fra andre nasjoner. Det er derfor UKs håp at med et vedtak der det åp-
nes for deltagelse i flere ungdomsarrangementer vil vi styrke barne- og ungdomssjakken i Norge. 
  
UK v/Ellen Øen Carlsen 
 
 
Styret støtter forslaget 
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Forslag 3. 
 
Oslo Sjakkrets Ungdom fremmer med dette følgende forslag til endring av USFs lover: 
  
Første punktum i andre avsnitt i paragraf 7 lyder nå slik: 
"Stemmerett har de valgte representater fra kretser og lokallag samt forbundstyrets medlemmer." 
  
Dette foreslås endret til: 
"Stemmerett har de valgte representater fra kretser og lokallag." 
  
  
Oslo den 10. februar 2010 
  
For 
Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU)  
  
Sverre Johsnsen                                              Johs. R. Kjeken 
leder                                                                 adm.sekr. 
 

Forslag 2.  
 
Forslagsstiller:  Ellisiv Reppen 
 
Forslag om at det fra og med Jente-NM 2011 innføres mikroputtklasse. Mikroputt brukes i BGP i dag. 
 
Reglement for NM for jenter  § 2: 
Mesterskapet er åpent for alle kvinnelige medlemmer av USF som oppfyller kravene i turneringsreglemen-
tet og den øvre aldersgrensen på 26 år. Det spilles i fire klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren 
oppnår denne alderen.  
Klasse Miniputt: Under 11 år.  
Klasse Lilleputt: Under 13 år.  
Klasse Kadett: Under 16 år.  
Klasse Ungdom: Under 26 år.  
 
Foreslått tillføyd: 
Klasse Mikroputt: Under 9 år. 
 
Styret støtter forslaget 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 

Styret 
Leder:  
Håvard Løvik  Stavanger SKU (gjenvalg) 
  
Styremedlemmer: 
Maria Pitz Jacobsen Vålerenga SKU (gjenvalg) 
Truls Jørgensen Kragerø SKU (gjenvalg) 
Geir Werner  Kampen SKU (gjenvalg) 
 
Ikke på valg 
Ellisiv Reppen  Nordstrand SKU  
Øyvind Malin  Vadsø SKU  
Ellen Øen Carlsen NTG Bærum  
 
Varamedlemmer: 
Kjetil Stokke  Bergens SKU 
Jonar  Lensebakken Nord-Odal SKU 
 
Reisefordelingsfondet 
Stein Jensen  Harstad SKU (gjenvalg) 
Odd Erling Mikalsen Alta SKU (ikke på valg) 
 
 
Disiplinærutvalget 
Gunnar Lie  Brattås USK (gjenvalg) 
Torstein Bae  SK 1911 U (gjenvalg) 
Egil Arne Standal Ørsta SKU (gjenvalg) 
 
  
Forslag til revisorer og vararevisorer kommer senere. 

Valgkomiteen har bestått av: Bjørn Benjaminsen (leder), Magnus Danielsen (medlem), 
Per Blikra (medlem), Per Arne Myraunet (varamedlem) 


