USF - 2. STYREMØTE 2014-15 , mandag 23/6, SJAKKONTORET, Sandakervn 24D

Tilstede: Eirik Næss (leder), Carsten Beer Jacobsen (på Skype), Aina Marie Svendsen(på Skype),
Johannes L. Kvisla (på Skype, Geir Nesheim (referent)
Forfall: Elise Forså, Line Jin Jørgensen, Tone Namtvedt, Jøran Aulin Jansson (NSF)

Sak 2/2014-15: Konstituering
Følgende ble vedtatt:
Eirik Næss, leder
Carsten Beer Jacobsen, nest-leder
Tone Namtvedt, kasserer
Johannes Kvisla, turneringssjef
Elise Forså, styremedlem
Line Jin Jørgensen, styremedlem
Aina Marie Svendsen, styremedlem
Sak 3 2014/15: Referat fra foregående møter
Referat fra styremøte 8 2013-14 7/4-14 ble vedtatt
Referat fra styremøte 9 2013-14 30/4-14 ble vedtatt
Referat fra styremøte 1 2014-15 16/6-14 ble vedtatt
Sak 4 2014/15: Turneringer
4.1 Johannes orienterte. Vi mangler arrangør til NM Skolelag 2015. Første søker vil antagelig bli tildelt
arrangementet. Det kan være aktuelt med et møte om USF-turneringen under Landsturneringen i
Trondheim. Johannes tar evt initiativ.
4.2 Carsten minnet om tidligere kommentar om at terminlisten på hjemmesiden måtte bli oppdatert
slik at denne til enhver tid var ajour
4.3 Den finnes en regel om maks 5 BGP-turneringer/sesong/arrangør. Denne regelen etterleves ikke
og bør antagelig fjernes. Ansvar: Johannes og Geir
Sak 5 2014-15: NSFs kongressforslag om å søke medlemskap i Norges Idrettsforbund
5.1 Eirik og Carsten orienterte om NSFs kongressforslag og prosessen våren 2014
5.2 Styret diskuterte de ulike temaer saken reiser:
5.2.1 Barnesjakkreglene: Her må det gjøres endringer, jfr NSFs utredning, men styret opplevde ikke
disse sannsynlige endringene som bare negative. Det var viktig å gå inn i prosessen og søke å påvirke
5.2.2 Behandling i USF
5.2.2.1 Det var enighet om å søke å ha et felles prosjekt med NSF, fremfor et eget USF-prosjekt.
Dette drøftes med NSF på deres styremøte 26/6-14. Ansvar: Eirik

5.2.2.2 Mange i USF etterspør hvordan saken vil bli behandlet videre i USF. Det vil bli gitt informasjon
om dette til alle klubber over de nærmeste dager. Ansvar: Geir
5.2.2.3 Blant de tiltak man så for seg var:
5.2.2.3.1 Et felles informasjons- og diskusjons-møte med NSF ca kl 20 lørdag 12/7-14 under
Landsturneringen. Dette ville avlaste NSF-kongressen dagen etter tidsmessig. Eirik og Geir følger opp
5.2.2.3.2 Et åpent USF-ledermøte i 3. kvartal med gjennomgang og diskusjon av aktuelle temaer i
tilknytning til NIF-saken
5.3 Eirik pekte på behovet for å beskrive en visjon for hva norsk sjakk ønsker å oppnå med et NIFmedlemskap. NSFs utredning behandler de viktigste enkelt-temaene, men det finnes der ingen
overordnet beskrivelse av begrunnelsen for å søke. Også dette spørsmålet vil bli drøftet med NSF
26/6
Sak 6 2014/15: Status Kontoret (Geir)
6.1 Geir ga en kort redegjørelse omkring sjakkontorets arbeid etter sammenslåingen med NSF. Det
meste går som ønsket. Det vil bli foretatt en nærmere vurdering av effektiviseringsmuligheter etter
sommerferien, når ny organisasjon har satt seg. Ansvar: Geir
6.2 Carsten foreslo at det så snart som mulig går ut et infobrev til USF-klubbene omkring kontorets
nye arbeidsfordelinger osv. Ansvar: Geir
6.3 Eirik påpekte at nettsidene fortsatt ikke fremstår som tidsmessige og attraktive, til tross for de
oppgraderinger som nylig er foretatt. Han støtte en evt retning mot å flytte sidenen til noen andre.
Og kun sitte igjen med det vi har som bakgrunnssider. Dette vil det bli sett nærmere på i Q3. Ansvar:
Geir
Sak 7 Eventuelt
7.1 Neste styremøte berammes til onsdag 27/8 kl 17 på Sjakkontoret

