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Ungdommens Sjakkforbund 

 

Styremøte 12. september 2015, NTG Bærum 

Tilstede:  Carsten Beer Jacobsen,  Johannes Kvisla, Aina Marie Svendsen, Anders Hagen, Elise Forså , 

Marianne Wold Haug , Bjørn Salvesen, NSF (Skype), Kristoffer Madland , vara (Skype), samt Geir 

Nesheim, generalsekretær/referent 

Forfall: Hans-Henry Jacobsen. De inviterte varamennene Ramona Grotle og Jørund Greibrokk hadde 

heller ikke anledning til å delta. 

 

 

Sak 11 Referat fra styremøte 20. mai 2015 

Referatet ble godkjent. 

Sak 12 Medlemsutviklingen 

Geir viste til utsendt notat som bl.a. anga en tilbakegang i medlemstallet hittil i 2015 på ca 10% ifht 

samme perioden i 2014. Styret diskuterte årsaksforhold og mulige initiativ. Som et strakstiltak vil 

Elise og Kristoffer bistå Sjakkontoret i arbeidet med å kontrollere deltagerlister fra BGP-turneringer 

for medlemskap – dette kan gi en viss effekt. Iris vil koordinere arbeidet fra Sjakkontorets side.  

Videre ville en egen arbeidsgruppe bestående av Carsten, Marianne og Iris ta frem en mer fullstendig 

handlingsplan for medlemsøkende tiltak til neste styremøte. 

Sak 13 Videre utvikling av USF 

Geir viste til vedtak på USF-årsmøtet i april om å bruke til sammen 250 tkr i 2015 og 2016 på videre 

utvikling av USF. Johannes og Geir ble gitt i oppdrag å foreslå 3-5 konkrete områder for anvendelse 

av slike midler. Etter at styret hadde gitt sine kommentarer til forslaget vil så saken bli lagt frem for 

mottagerne av USF-løperen i september-utgaven. Responsen fra de USF-tillitsvalgte vil så bli 

gjennomgått senest på neste styremøte, med sikte på da å fastlegge en endelig plan for iverksetting 

av årsmøtets beslutning. 

Sak 14 Skolesjakkprosjektet 

Geir viste til utsendt notat og ga en rapport om status og planlagt arbeid videre. Styret diskuterte 

ulike sider av prosjektet. En hovedsak blir å sikre et godt samarbeid mellom USFs nåværende 

skolesjakkaktiviteter og det nye initiativet. I denne sammenheng blir et møte i Rogaland 17/9 mellom 

prosjektet og USF-kretsen og klubbene der viktig. Styret tok for øvrig orienteringen til etterretning. 

 

Sak 15 Turneringer, samlinger og representasjon 

Anders orienterte kort om status på disse områdene. Carsten oppfordret Johannes og Anders om å 

ha en grundig «handover»-samtale, slik at Johannes’ erfaringer etter sin periode i 

Turneringslederrollen blir gjort tilgjengelige for Anders. Styret ga for øvrig ulike innspill til 

terminlisteformat og –arbeid, noe som vil bli tatt med i neste terminlistemøte torsdag 24/9. 

 

Som et eget punkt under eventuelt ble et forslag fra Hans-Henry vedrørende delegasjonslederrollen i 
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EV/VM Ungdom diskutert. Konklusjonen ble å be Hans-Henry redegjøre nærmere for forslaget på 

neste styremøte.  

Sak 16 Økonomi- og Kontorrapport 

Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Regnskapsmessig ligger USF an til å levere et årsresultat 

i 2015 i tråd med revidert budsjett, med forbehold om effektene av lavere kontingent pga lavere 

medlemstall, samt eventuell bruk av ekstra midler, jfr sak 13 foran. Videre orienterte Geir om 

situasjonen på Sjakkontoret etter en vellykket innflytting i nye og mer hensiktsmessige lokaler. Styret 

tok orienteringen til etterretning. 

Sak 17 Eventuelt 

17.1 Aktuelle reglementsaker 

Geir viste til utsendte forslag mv, og ga en kort innføring. Det tilligger for øvrig etter USFs lover § 16 

Forbundsstyret å «utarbeide og revidere reglementer for USFs turneringer» - denne myndighet ligger 

altså til styret, som normalt altså ikke sender slike saker videre til Årsmøtet.  

 

Følgende beslutninger ble truffet: 

  17.1.1 NM Ungdomslag: §3 ble gitt en tilføyelse: «I NM kan det ikke stilles med lag 

sammensatt av forskjellige lokallag». 

  17.1.2 NM for Skolelag § 2 – forslag om å stryke setningen om at enkeltelever etter søknad 

kan spille på andre skoler – saken ble ikke ferdigbehandlet, og tas opp i neste møte 

  17.1.3 Det åpne Jr.NM: Sentralstyret ba Sjakkontoret effektuere den endring USFs årsmøte 

2013 hadde oversendt til styret 

  17.1.4 NM Ungdomslag  § 2 – aldersgrupper – sak oversendt fra USFs årsmøte 2013 - : 

Sentralstyret besluttet enstemmig å beholde den aldersinndeling som allerede gjelder (12-16-26). 

17.2 Styrekurs 

Geir orienterte om at LNU dessverre ikke hadde noe eget egnet styrekurs, men at Sjakkontoret 

v/Geir gjerne avholder et slikt kurs, med basis i LNUs 29 siders miniguide til Styrearbeid samt et eget 

punkt om USF-relevante forhold. Dette ble gitt tilslutning fra styret, og Sjakkontoret vil komme 

tilbake med et forslag til konkret opplegg. 

17.3 Orientering om Jenteutvalgets arbeid 

Det forelå en skriftlig orientering fra Hans-Henry. Denne ble tatt til etterretning. 

17.4 EM Ungdom – delegasjonslederrollen: Se sak 15 over 

17.5 Neste møte: Blir i Bergen lørdag 14/11 under NM Ungdom. Da vil det også bli holdt et 

tradisjonelt ledertreff. Noen styremedlemmer ønsker dessuten å spille i turneringen. Etter dette blir 

programmet: 

lørdag 14/11 kl 18:30-20:30 Styremøte 

lørdag 14/11 kl 20:30-21:30 Ledertreff 

 

  


