
Ungdommens Sjakkforbund , referat fra 5. forbundsstyremøte 19/01-
2013, 12.00, Sjakkontoret, Sandakerveien 24D

Tilstede: Espen Andersen (leder), Iris Brecke (fungerende generalsekretær) Leif 
Kjøita, Johannes L. Kvisla, Jine Jin Jørgensen, Øystein Brekke, Tor Skaslien (fram til 
15.15), Marianne Lund (på Skype) Jøran Aulin-Jansson (president i NSF, forlot 
møtet 15.15)

Forfall: Elise Forså, Odin Blikra Vea, Line Holen

Sak 55, Kort fra leder: EA ønsker velkommen. 2013 er på mange måter et 
«venteår» med tanke på Sjakk-OL i 2014, men også et år hvor man skal bygge 
organisasjon.

Orienterer om at kontoret vil sende dokumenter fra Trøndelag Sjakkrets Ungdom 
til Trondheim SKU etter henvendelse fra styret. 

Sak 56, Kort fra kontoret: IB orienterer om at arbeidet med regnskap og 
årsoppgjør for 2012 er godt i gang, og at regnskapet skal sendes til Alba revisjon 
for revidering rundt 15. februar. 

Ellers har kontoret jobbet med å organisere tur til Island i forbindelse med 
Nordisk for Ungdom 7. – 11. februar, og det planlegges en tur til Den blå lagune 
for den norske gruppen ved ankomst. 

Sak 57, Økonomi: LK orienterer om at regnskapet går omtrent i balanse. USF 
har overforbruk på eksterne tjenester, dvs. regnskapstjenester, revisjon og IKT. 
Revisjon naturlig høyere utgift i USF enn i NSF på grunn av statsstøtten. USF bør 
ikke utbetale lønn under langtidssykemelding, slik ordningen i dag tilsier at vi 
gjør. 

Egenandeler og utgifter til turnering /representasjon omtrent som budsjettert. 

Jenteutvalget: Budsjettert 40 000 kr. Hva brukes pengene til? 

Vi mangler fortsatt refusjon fra NAV.  

Hypersys: I 2012 har vi blitt fakturert for 2 måneder mer enn tidligere år, så 
kostnaden er fortsatt den samme, selv om den ser høyere ut på regnskapet for 
2012. 

NSF har bestemt seg for å bytte regnskapskontor eller eventuelt se etter en 
annen løsning. USF følger NSF i avgjørelsen. 

Sak 58, Medlemstall 2012: USF har per dags dato 3059 registrerte 
medlemmer i 2012. Nedgang på ca. 500 medlemmer i OSU, 800 på landsbasis. 
Nedgang i de fleste kretser med unntak av Rogaland skolesjakkutvalg. 

ØB kommer med innspill om at man heller enn å øke medlemskontingenten i USF 
bør jobbe mer aktivt for å øke medlemsmassen. 
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JA-J kommer med innspill om at man bør fokusere på kommunikasjon ut til for 
eksempel skolene. 

Sak 59, Årsmøte 2013: Styret vedtar at årsmøtet avholdes søndag 14. april kl. 
10:30. 

Lederseminaret avholdes lørdag 13. april klokken 12.00, etterfulgt av middag. 

Sak 60, hederstegn: Utsettes til neste styremøte. 

Sak 61, Ledersamling - innhold: 

JA-A kommer med innspill om turnering i Rogaland, som skal ha finale i 
kongeparken 11. mai, World Cup Tromsø, august 2013 og OL 2014. USF bør mer 
fram i mediebildet, ha en mer bevisst holdning til dette. 

ØB kommer med innspill om at man kan legge et USF-mesterskap til Tromsø 
under OL, for å profilere organisasjonen. 

ØB foreslår gruppearbeid med klare spørsmål under lederseminaret, slik at flere 
kommer til orde. 

Organisasjonsbygging bør være et tema. Profilering av USF, samt fokus på 
medlemsøkning. 

Innlegg fra Kai Becher/Sjakk i skolen. 

Turneringstilbud er et mulig tema. 

Sak 62, Kommende arrangementer:

NM for ungdomslag: Tiger og Nordstrand SKU søker om dispensasjon til å bruke 
«gammel» klasseinndeling (samme som i Tromsø sep. 2012), og ikke de nye 
reglene formulert i styrevedtak fra mars 2012. Dette fordi man ikke var klar over 
endringene i reglementene da informasjon om NM for ungdomslag gikk ut til 
lokallagene, og at det er ugunstig for mange å endre på dette nå, samt mye 
merarbeid for arrangørklubbene. 

Vedtak: Styret innvilger søknaden om dispensasjon til å benytte 
«gammel» klasseinndeling (samme som i Tromsø sept. 2012).

NM for skolelag: Stavanger SKU har sendt en forespørsel om å forholde seg til NM 
skolelag som et åpent arrangement, dvs. at alle skolelag som ønsker kan delta. 

Etter forslag fra ØB vedtas det at det skal formuleres en e-post til 
kretsene vedrørende henvendelsen fra Stavanger SKU, hvor det er 
mulig å komme med innvendinger. Det skal formuleres at det gjelder en 
åpning av arrangementet kun denne gangen. IB/JLK sender ut e-post. 

Sak 63, spillsjakk.no – åpne serveren? 
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Bjarke Sahl har formulert et forslag som innebærer at man åpner serveren i en 
prøveperiode fram til 30. juni. NSF går inn for å åpne serveren for alle, eller kutte 
den ut. 

LK mener at vi skal si opp serveren med en gang vi får mulighet. 

Vedtak: USF går med på prøveperiode fram til 30. juni med åpen server, men 
innstiller på at serveren skal sies opp nå uavhengig av dette, slik at man ikke er 
bundet utover prøveperioden. 

Sak 64, Skolemesterskap – en ny satsning

Saken utsettes

Sak 65, Kretsenes rolle og verdi – utfordringene i kretsleddet

EA orienterer om at kretsene får mindre og mindre verdi. 

ØB: Kretsmesterskapene er viktige, kvalifiserer til NMU. 

ML innskyter at kretsen i Troms ikke har noen funksjon, og det er mangel på 
tillitsvalgte som ønsker å sitte i kretsstyret. KM er kun kvalifiserende «på 
papiret». Man bør ta hensyn til forskjellige behov rundt om i landet. 

ØB mener at kretsene er viktige, men at de noen steder i landet har liten 
funksjon. 

EA stiller spørsmål om man kan ha et samarbeid uten kretsene, eller om kretsene 
er en ramme man har behov for.  Per dags dato er det få kretser som fungerer 
godt. 

LK innskyter at man må ha et ledd mellom klubbene og USF, og at kretsene er 
nødvendig. Klubbene jobber for vekst i egen klubb, mens USF skal jobbe for vekst 
i hele landet. USF må ta ansvar for å få i gang kretsene, kretsene skal så ta 
ansvar for å få i gang klubbene. 

EA stiller spørsmål om hva USF kan gjøre for å revitalisere kretsene. 

LK innskyter at det er viktig å kåre kretsmestere, og gi kretsene en tydelig rolle. 
Kretsene fungerer koordinerende lokalt, kommunikasjon viktig. 

EA: arrangere kretsledersamlinger, f.eks. under World Cup i Tromsø. 

Sak 66, Instruktørkurs – andre kurs

Saken utsettes

Sak 67, Kurs med LNU-støtte, hvor langt er vi kommet? 

Ikke skjedd noe mer siden sist, saken gjenopptas. 

Sak 68, andre saker
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Styremøtet 9. mars avlyses. Det blir et styremøte 2. mars, primært for å signere 
regnskapet for 2012. Det avholdes så styremøte 16. mars, årsmøtepapirer og 
årsberetning sendes ut til klubbene og kretsene i etterkant av dette møtet. 
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