Forbundsstyret 2013-14, referat fra 1. styremøte tirsdag
7. mai
Tid og Sted: 17:00 – 18:30, Sjakkontoret, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo og Skype
Tilstede: Eirik Næss (Leder), Iris Brecke (konst. generalsekretær) Johannes L.
Kvisla (turneringssjef), Tone Namtvedt (økonomiansvarlig), Benjamin Arvola,
Marianne Lund (på Skype)
Forfall: Carsten Beer Jacobsen, Line Holen, Elise Forså, Nicolai Getz, Tor Skaslien

Sak 1: Velkommen/presentasjon
USFs leder Eirik Næss ønsker det nye styret velkommen.
Samtlige tilstedeværende presenterer seg.

Sak 2: Valg av referent og møteleder
IB velges til referent, EN til møteleder

Sak 3: Styret konstituerer seg
Følgende konstitueringer ble vedtatt:
Carsten Beer Jacobsen - nestleder
Tone Namtvedt - økonomiansvarlig
Johannes L Kvisla - turneringssjef
Line Holen, Marianne Lund, Benjamin Arvola og Elise Forså - styremedlemmer
Nicolai Getz - 1. vara
Tor Skaslien - 2. vara

Sak 4: Arbeidsutvalg og møtestruktur
Antall møter og Skype vs. fysiske møter diskuteres.
JLK uttrykker ønsker om ca. ett møte per mnd., da det vil legge til rette for mer
effektivt arbeid.

ML påpeker at det har vært vanskelig å få oversikt over hva som skjer i
organisasjonen, både i utvalg og sekretariatet. Deltagelse via Skype fungerer fint,
positiv til forslaget om flere møter/ett møte i måneden.
TN og BA tilslutter seg ønsket om ca. ett styremøte i måneden.
EN oppsummerer med at det er enighet i styret om møtestrukturen, og at
hyppige møter vil være positivt med tanke på effektivitet og samarbeid i styret.
I tillegg til styremøtene skal det avholdes AU-møter etter behov. Et arbeidsutvalg
bestående av USFs generalsekretær, styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og
turneringssjef velges. Det er åpent for andre styremedlemmer å delta på disse
møtene når det er formålstjenlig eller ønskelig.
Sak 5: Tanker og mål for styret 2013-14
«Hva ønsker USF å oppnå?» - styret diskuterer og presenterer sine tanker
omkring mål for arbeidsperioden.
Medlemstall: USF opplever frafall i alderen 13-14år. Hvordan rekruttere og
beholde ungdom i denne alderen?
-

BA presenterer sine tanker omkring temaet, «ukult» å spille sjakk når man
kommer på ungdomsskolen, sosialt press.

-

ML påpeker at man bør se på USFs turneringsopplegg. Det er vanskelig å
fortsette om man ikke er god. Man bør slippe å konkurrere med
jevnaldrende og yngre spillere som er på et høyere nivå, lite motiverende å
tape hele tiden.

-

EN: Sjakk er utpreget resultatorientert fra man er helt ung, til forskjell fra
andre idretter.

-

BA: Dårlig tilbud for ungdommer i USF, de beste går over til å spille
voksenturneringer.

-

EN: Sjakk som valgfag i u-skolen vil bidra til å gjøre sjakk mer kjent og til
en naturlig del av hverdagen for flere.

-

ML: Sjakk i skolen er blitt godt mottatt i Tromsø, bør også følges opp i tiden
framover på nasjonalt plan.

-

EN: USF bør bygge trenermiljø på lavere nivåer, og bruke de beste på
høyere nivå. Holde trenerekurs, se på mulighetene med «Dragulf»systemet.

EN oppsummerer diskusjonen med at det er enighet i styret om at satsing på
ungdomssjakk skal være et tydelig mål.
EM og VM: målsetninger og organisering diskuteres

-

EN: Mulig å belønne de som gjør det bra, f.eks. havner blant topp 10. Mer
fokus på resultater.

-

Effektiv organisering som er mindre tidkrevende for administrasjonen.
Begrense antall medreisende, hvilken rolle skal foreldrene som reiser med
delegasjonen ha?

Det er enighet i styret om at det skal utarbeides klare retningslinjer for deltagelse
i EM og VM i samråd med administrasjonen. Styret skal også se på organisering
av treningen og muligheten for å belønne de som gjør det bra.
Nettside: Sjakk.no skal ha oppdaterte nyheter og oppdatert terminliste. Styret
bør bruke siden mer aktivt – det blir foreslått at Johannes får en bruker så fort
den nye nettsiden kommer på plass, og eventuelt oppdaterer siden fra kontoret
mens vi venter.
Mesterskap: EN: Arrangør av NM bør være klart 12 måneder før mesterskapet.
Viktig også med tanke på å ha en oppdatert terminliste. Det er enighet i styret
om dette.
Økonomi: EN: Det er lite penger i omløp i USF. Det er for billig å spille sjakk med
en medlemskontingent på 80 kr i året for USF-medlemskap, mens for de som
virkelig satser blir det dyrt, med tanke på trenere ol.
Økonomiansvarlig i styret og IB skal ta en gjennomgang av økonomien i USF med
fokus på hvilke systemer og eksterne selskaper vi benytter. TN stiller seg positiv
til å ta noen av jobben med regnskapet/lære opp personalet på Sjakkontoret.
Sak 6: Nordisk for Ungdomsskolelag
Norge skal arrangere turneringen i år, primært helgen 13.- 15. september. JLK tar
kontakt med Bergens/Roger Sætre for å høre om de har mulighet til å ta på seg
arrangementet.
Sak 7: UK
JLK informerer om at Kjetil Stokke ikke lenger ønsker å sitte i UK, og foreslår at
Joachim B. Nilsen overtar for ham.
Styret vedtar at Joachim B. Nilsen overtar for Kjetil Stokke i Uttakingskomitéen.

Annet:
USFs oppgaver: AU skal gå igjennom kontorets arbeidsoppgaver for å se om dette
kan optimaliseres ytterligere.
EN innkaller til AU-møte.

Hordaland barne- og ungdomssjakkrets henstiller til USF om å endre sine
ordninger slik at medlemmer alltid mottar Førsteraden 12 måneder etter
innmelding. EN informerer styret om saken, og viser til at Førsteraden skal
publiseres på sjakk.no etter at det sendes ut i posten. De som er interessert i
bladet kan dermed laste det ned, selv om de ikke får det i postkassen.
Møteleder EN oppsummerer møtet med at det virker å være enighet i styret om
satsningsområder og arbeidsmetoder. De øvrige tilstedeværende tilslutter seg
dette, og ser fram til videre samarbeid. Møtet avsluttes klokken 18:30.
Neste styremøte er torsdag 30. mai klokken 17.00.

