Ungdommens Sjakkforbund
Styremøte 18. mars 2015, Sjakkontoret, Sandakervn 24D
Tilstede: Eirik Næss, Carsten Beer Jacobsen (Skype), Elise Forså, Tone Namtvedt, Johannes L. Kvisla
(telf), samt Geir Nesheim (referent)
Forfall: Line Jin Jørgensen, , Aina Marie Svendsen Jøran Aulin Jansson

Sak 31: Referat fra foregående møter
Referatet fra styremøtet 28. januar 2015 ble godkjent
Sak 32 Årsregnskap for 2014
Geir viste til utsendt regnskap, og gjennomgikk dette. Regnskapet viser et underskudd på 104 tkr.
Styret vedtok å legge regnskapet frem for årsmøtet i april, og styrets tilstedeværende medlemmer
underskrev regnskapet.
Sak 33: Økonomi og Kontorets drift
Geir viste til utsendte notater og orienterte. Regnskapet etter to måneder av 2015 er i tråd med
forventningene. Kontoret har pt sykefravær fra Liv Mette, men Silje Bjerke bistår heldigvis i denne
hektiske perioden. Kontoret har for øvrig lansert flere nye initiativ den senere tid, slik som årshjul,
terminlistemøter, USF-løperen (månedsbrev til tillitsvalgte), IT prosjekter og mye annet, og er godt
fornøyd med effektene av dette. Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 34: Turneringer
34.1 Yes2Chess: Geir orienterte om Entercards planer om et forsøk med en online turnering i
april/mai, sannsynligvis for skoler i Oslo-området, og Entercards foreløpige syn på premiering i den
sammenheng. Styret opprettholdt sitt syn på hvordan en evt Londontur-premie skulle håndteres (jfr
vedtak i sak 26.1 i møte 28/1-15), og ba administrasjonen om å fortsette samtalene med Entercard
med sikte på å finne en løsning alle parter kunne akseptere.
34.2 Søknader
34.1 Søknad om NM Skolelag 2016 fra Ungdomsavdelingene til Bergens, Sotra, Askøy, Søråshøgda og
Hordvik: Søknaden ble godkjent.
34.2 Søknad om NM Barne- og Ungdomsklubblag 2016 fra Kragerø SKU: Søknaden ble godkjent.
Sak 35 Skolesjakkprosjektet
Geir viste til utsendt sakspapir og orienterte. Det pågår pt et prosjekt for å sondere mulighetene for
et forskningsprosjekt omkring effektene av å benytte sjakk som del av undervisningen på
barneskoletrinnet i Norge. Det vil i denne sammenheng bli avholdt et møte på Stortinget 23/3-15,
med bred deltagelse. Styret uttrykte begeistring over den spennende utviklingen dette innebærer, og
ga sin tilslutning til det videre arbeidet.
Sak 36 Jentesjakkutvalget
Geir viste til utsendt notat og orienterte. I notatet ble det lagt frem et forslag til omarbeidet mandat
for Jenteutvalget. Styret diskuterte saken kort, og vedtok å fortsette diskusjonen i neste møte.

Sak 37 Møter og Kurs våren 2015
Geir viste til utsendt innkalling til årsmøte i Oslo 26/4, og orienterte kort om to innkomne forslag
36.1 Forslag fra Hå skulesjakklag omkring rating for USF-medlemmer: Styret tok forslaget til
etterretning, og ba administrasjonen forberede en orientering om gjeldende regler og praksis til bruk
under årsmøtets behandling av forslaget
36.2 Forslag fra Søråshøgda SSK om premiering BGP: Styret anså at forslaget godt lot seg
gjennomføre under gjeldende regelverk, og vedtok å foreslå for forslagsstiller at innholdet ble drøftet
under lederseminaret 25/4, punkt Turneringstilbud
36.3 Geir orienterte kort om at USF-kurset 6-7/3 og det felles ledermøtet med NSF 13-14/3 begge
hadde blitt avlyst pga laber påmelding.
Sak 38 Retningslinjer Frifond 2015
Geir viste til utsendt forslag til retningslinjer for Frifond 2015. Styret vedtok å prioritere søknader om
prosjekter for aktiviteter og trivselsskapende tiltak for øvrig for ungdomsmedlemmer i 2015, og
vedtok for øvrig det utsendte forslaget.
Sak 39: Eventuelt
39.1 Avvikling av lokallag: Geir orienterte om en nedleggelsessak i Trøndelag. Styret ba
administrasjonen om å utarbeidet og legge frem forslag om retningslinjer som innebar at midlene i et
lokallag som ble nedlagt skulle tilbakeføres til USF.

