Referat 4.STYREMØTE TORSDAG 14/11, kl.18.00-20., sjakkontoret, Sandakerveien 24D
Tilstede: Eirik Næss (leder), Carsten Beer Jacobsen (via Skype), Marianne Lund (via Skype til 19.00),
Elise Forså, Line Holen, Johannes L. Kvisla og Dag Danielsen (generalsekretær).
Vibeke Ekeland Grønn var tilstede under en del av møtet og redegjorde for jenteutvalgets arbeid og
planer.
Forfall: Benjamin Arvola, Nicolai Getz og Tor Skaslien.
Sak 25 Invitasjon til Kontaktkonferansen 2013
Vedtak: Eirik Næss og Dag Danielsen deltar for USF

Sak 26 2.Frifondtildeling
Vedtak: Utkast til 2. tildeling ble vedtatt
Styret ønsker å gjennomgå kriteriene for Frifond med tanke på å vurdere spørsmål som premiering
for bruk av Hypersys ved tildeling av grunnstøtte, utdanning av trenere og satsing på jentesjakk.
Saken settes på kart førstkommende styremøte.

Sak 27 Informasjon fra sjakkontoret
DD informerte om at arbeidet med registrering av deltakere (inklusive pårørende), flyreise og
overnatting) til EM og VM for ungdom hadde fått et omfang som var i strid med den opprinnelige
forutsetningen for dette. Styret/AU ser nærmere på dette.
CBJ ønsket prioritering av arbeidet med nye hjemmesider og sjakk.no. Styret/AU ser på dette i
samarbeid med sjakkontoret.

Sak 28 Styrets arbeid framover
EN ønsket å se nærmere på muligheten til å styrke trenerkapasiteten i USF. Saken settes på kart på
lederseminar i tllknytning til NM på Hamar i helgen.
Sak 29 Arrangør NM for ungdomslag og NM for skolelag
USF har ingen søkere til ovennevnte arrangementer. Styret prioriterer arbeidet med dette.
Sak 30 VM for ungdom
Vært tidkrevende å fremskaffe trenere. Felles effekter i form av t-skjort, jakke eller lignende for de
norske spillerne er ikke på plass.
Sak 31 Økonomi

Økonomien er i hovedsak i rute i henhold til budsjett.
Sak 32 Andre Saker
JLK ønsker å endre kriteriene for representasjon i EM og VM. Styret/AU ser på dette etter nærmere
innspill fra ham.
USF sender brev til NSF med tanke på vurdering av sjakkens forhold til idrettsbevegelsen.
Vibeke Ekeland redegjorde for jenteutvalgets arbeid og planer. Styret vurderer budsjettsituasjonen
for jenteutvalget i egen sak.
Neste styremøte avholdes onsdag 11/12.
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