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Ungdommens Sjakkforbund 

 

Styremøte 20. mai 2015, Sjakkontoret, Sandakervn 24D 

Tilstede: Carsten Beer Jacobsen, leder; Johannes Kvisla, Aina Marie Svendsen, Anders Hagen, Jøran 

Aulin Jansson (NSF), Elise Forså (Skype), Hans-Henry Jacobsen (telf), samt Geir Nesheim, 

generalsekretær/referent 

Forfall: Marianne Wold Haug, samt de inviterte varamennene Ramona Grotle, Kristoffer Madland og 

Jørund Greibrokk 

 

Sak 1 Konstituering 

 

Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:  

Carsten (styreleder) 

Johannes (nestleder) 

Elise (kasserer) 

Anders, (turneringssjef/formann i UK) 

Hans-Henry (jentesjakk) 

Aina Marie, Marianne (styremedlemmer) 

 

Sak 2 Perspektiver og tanker for USF og for styrets arbeid 

 

Carsten redegjorde for sine tanker og ambisjoner for USF ved starten av denne styreperioden. Et 

tema som vil bli gitt prioritet er vekst. Det planlegges således et pilotprosjekt i en av de kretsene som 

i dag har færrest medlemmer per 1000 innbyggere (Agder) for å gjøre erfaring med ulike 

medlemsøkende tiltak der, for siden evt å rulle dette ut på bredere basis. Sjakkontoret fikk i oppdrag 

å ta ideen videre og komme tilbake med konkret forslag til hvordan dette kan gjennomføres. 

 

Carsten signaliserte ønske om helgemøter fremfor onsdagskvelder, bl.a. for å sikre godt fremmøte og 

nok tid til god saksbehandling. Dette fikk god oppslutning – se sak 10.4 under. Geir nevnte 

muligheten av et fellesmøte med NSF-styret ila perioden – dette vil bli vurdert nærmere.  

 

Det vil jevnlig bli avhold møter styreleder + nestleder USF + president/visepresident NSF samt 

generalsekretær, for å sikre god samarbeid i aktuelle saker og videreutvikling av norsk sjakks 

muligheter.  

 

Sak 3 Referat fra styremøte 18/3-15 

 

Referatet ble godkjent av de som da satt i styret og tatt til etterretning av de øvrige. 
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Sak 4 Årsmøte og Ledersamling 

Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. Både Årsmøte (26/4) og Lederseminar (25/4) 

ble avholdt i tradisjonelle former og med gode diskusjoner. Men fremmøtet var nok en gang meget 

lavt (12 lørdag, 13 søndag). Styret diskuterte ulike modeller for å prøve å oppnå bedre fremmøte, 

herunder telefonmobilisering, flytting av dato, f.eks til Landsturneringen eller et USF-mesterskap osv. 

Dette vil bli fulgt opp i det videre arbeidet, da det lave fremmøtet må anses som et organisatorisk 

problem som må løses. 

 

Sak 5 Økonomi og Kontorrapport 

Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. Regnskapet etter 4 måneder av 2015 gir 

grunnlag for å prognostisere at USF er på vei til å levere et 0-resultat slik som forutsatt i revidert 

budsjett. Medlemstallet er dog hittil i år litt lavere enn på samme tid i 2014, men det antas at dette 

vil rette seg opp videre fremover.  

Styret diskuterte Årsmøtets beslutning om å investere 100 tkr i 2015 og 150 tkr i 2016 på 

videreutvikling av USF, og vedtok å spørre organisasjonen om forslag. Neste utgave av USF-løperen 

vil således omtale dette.  

 

Sak 6 Turneringer 

Geir la frem en turneringsoversikt for USF i et nytt tabellarisk format. Av denne fremgikk at det 

fortsatt ikke er funnet noen arrangør for Jente-NM i januar 2016. Ny Turneringssjef vil engasjere seg 

for å løse denne utfordringen. Videre ble det bemerket at Norge neste år (2016) skal arrangere 

nordiske mesterskap for jenter (april) og skolelag (september). Også her kan det være gode grunner 

til å starte arbeidet med å bearbeide mulige arrangører allerede nå.  

Tidspunktet for landslagssamlingene hos NTG vil bli fastlagt for 12 måneder fremover i det felles 

terminlistemøtet NSF/USF senere i måneden. Der vil også temaet kollisjon USF-mesterskap/ulike 

NSF-turneringer bli drøftet. 

 

Sak 7. Skolesjakkprosjektene 

Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. I tillegg til forberedelser til et mulig 

«Systematic Review» i samarbeid med NIFU høsten 2015 av foreliggende forskning på effektene av 

sjakk integrert i undervisningen på barneskoletrinnet, har det nå blitt tatt et initiativ for et mulig 

større prosjekt for økt sjakkaktivitet på landets barneskoler. Styret vil bli hold løpende orientert om 

dette arbeidet. 

 

Sak 8. Jenteutvalget 

Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. Styret ga sin tilslutning til den justerte modell 

for Jenteutvalgets arbeid, som innebærer at 

 USF allokerer fortsatt et beløp til jenterekruttering – pt kr 40t i året 
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 Alle lokallag og andre arrangører kan søke om midler til jentearrangementer som er åpne for 

jenter fra hele landet 

 Jenteutvalgets mandat endres til å være et utvalg nedsatt av USF for å forvalte potten og fordeler 

midler til dem som søker.  

 USF-styret skal ha et styremedlem som har spesielt ansvar for å fremme jentesjakk, og å passe på 

at USFs styrebeslutninger er til beste for jenterekrutteringsarbeidet.  

Hans-Henry tiltrer som ny leder av utvalget og vil knytte til seg ytterligere to personer i dette 

arbeidet.  

 

Sak 9 Toppsjakkstrukturen  

Etter erfaringene med årets uttaksprosess ble det vedtatt søke gjennomført en endring tilbake til at 

USFs UK igjen selv foretar uttak til EM/VM for Ungdom og Jr-VM. Johannes vil gjennomgå dette med 

Toppsjakksjefen Jonathan Tisdall, som etter sin tiltredelse i januar 2015 har hatt det øverste ansvaret 

for disse uttakene.  

For øvrig bekreftet styret de forutsetninger som ligger til grunn i revidert budsjett 2015 og budsjett 

2016 om at 50% av Toppsjakksjefens lønnskostnader bæres av USF. Dette tilsvarer 0,15 årsverk.  

 

Sak 10 Eventuelt 

10.1 Forslag til endringer i reglement  

10.1.1.Fra Per Olsen, SK, om sterkt å vurdere en annen betenkningstid enn det som i dag står i 

reglementet: Styret besluttet å sende saken over til ny turneringssjef, som blir bedt om å komme 

tilbake med forslag 

10.1.2 Fra OSU, om spilleberettigede spillere i NM for skolelag og USFs turneringer generelt:  

10.1.2.1: «Sammensatte lag»: Styret vedtok forslaget om å fjerne muligheten som nå ligger i 

reglementet for NM for Skolelag pkt 2 for å stille med sk. «sammensatte lag». 

10.1.2.2: Presisering av USFs Turneringsreglement §3 mht om deltakere i NM for skolelag må være 

USF-medlemmer: Styret sa seg enig i forslaget, og vil sørge for at dette behandles på neste årsmøte i 

USF, som er rette instans for evt. å vedta en slik endring. 

10.2 Forslag om opprettelse av Dropbox løsning for styredokumenter (fra Carsten): Ble vedtatt. 

Sjakkontoret får ansvar for gjennomføringen.  

10.3 Tilbud om deltagelse i neste styrekurs LNU (antagelig høsten 2015) til alle styremedlemmer i 

USF: Vedtatt 

10.4 Møteplan resten av 2015/16: 

o Lørdag under høstens NTG landslagssamling i september (dato fastsettes senere) 

o Lørdag 14/11-15 under NM for Ungdom i Bergen 

o Lørdag 27/2-16 under NM for Barne- og Ungdomsklubblag i Kragerø 

 

 

 


