REFERAT FRA 2. MØTE TORS 3/6 (TELEFONMØTE), kl 17.00.

Tilstede: Håvard Løvik (leder), Maria Pitz Jacobsen, Ellen Øen Carlsen, Geir Werner
og Dag Danielsen (generalsekretær)
Forfall: Øyvind Malin, Truls Jørgensen, Ellisiv Reppen, Jonar Lensebakken og Jøran
Aulin-Jansson

Sak 10 Valg av referent
Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 11 Økonomi
Økonomisk status viser at utviklingen så langt er i tråd med budsjett. DD påpekte at det ligger
ant til et overforbruk på porto

Sak 12 Representasjon. Egenandel og arrangementer
Vedtak: Budsjettet på representasjon må overholdes. Egenandelsen for deltakelse ved
representasjonsoppdrag justeres i henhold til dette.
Sak 13 Sjakk i skolen

HL redegjorde for at prosjektet igangsettes for fullt i slutten av juli og i august.
Sak 14 Kriterier for frifond

Retningslinjene for frifond har blitt innskjerpet fra myndighetenes side.
Vedtak: Utsendt forslag til kriterier ble vedtatt. Detaljert utkast sendes ut til e-post
behandling.
Sak 15 Jenteutvalget. Forlengelse av mandat

Jenteutvalget er for tiden uten leder. De øvrige medlemmer av utvalget fortsetter. EØC sa at
det er ønske fra utvalget om administrativ assistanse fra sjakkontoret. DD snakker med ER
vedrørende dette.
Vedtak: HL kontakter mulig leder. Utvalgets mandat forlenges for inneværende år.

Sak 16 Søknad om støtte til utvikling av undervisningsmateriell fra Sjakkhuset
Innsendt søknad om støtte til sjakkbok for barn, ”Min første sjakkbok” ble referert. Saken ble
etterbehandlet per e-post.
Vedtak: USF bevilger NOK 15.000 til utgivelse av sjakkbok for barn
Sak 16 Eventuelt
Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt
Nedenstående retningslinjer for barnesjakk.no er vedtatt at skal referatføres i dette
styrereferatet og er derfor gjeldende praksis:

1. NB Det engasjeres 2 administratorer med en timeramme på samlet 2 timer pr. uke.
2. Redaksjonell håndtering av barnesjakk.no og hvordan skal nyheter tilflyte siden –
budsjettet er på 25.000,- det tas sikte på å benytte disse best mulig for å produsere gode
saker i samarbeid med sjakkontoret og førsteraden.
3. Sikkerhetskrav for spillplattformen og administratorfunksjonen


Barnesjakk.no sin spillplatform vil ta i bruk delvis identifisering med f-eks
krageroe13890 som brukernavn.



Lagkampene skal settes opp av godkjente "turneringsledere" (må ikke forveksles med
klubb/forbund/kretsdommer) skal kunne gjøre etter å ha blitt godkjent av en
administrator.



Informasjon om brukerne ved registrering på på www.barnesjakk.no. Epostadresse,
navn, alder og klubb.



Normalt krav til hvilke ord som er mulig å bruke i navn og chatmeldinger – dvs at
uakseptabele navn eller språkbruk skal avvises.



Administrator skal overvåke navnregistreringen og gripe inn. For øvrig legges det opp
til at brukerne rapporterer inn uakseptabel chatting. (Har ikke systemet filter for
uakseptable ord)



Alderskrav for registrering fri for alle over 13 og under 13 så må foreldre registrere
bruker? Administrator ettablerer i samarbeid med sjakkontoret prosedyre for å
håndtere registrering av konto for barn under 13 år.



USF sitt styre har ansvar for å
o

finne / velge / ansette administratorer

o

rapportere overtredelser til foresatte, styret, politiet

o

overordnet styre aktivitetene på sjakkserveren

o

ansvar for videre-utvikling av sjakkserven

