Ungdommens Sjakkforbund
Styremøte onsdag 8. juni 2016 kl 16, Sjakkontoret, Sandakervn 24D, Oslo
Til dette møtet hadde styreleder også invitert varamennene.
Tilstede: Johannes Kvisla leder, Joachim B. Nilsen (telf), Elise Forså, Anders Hagen, Hans-Henry
Jacobsen, Alise Haukenes (telefon), Karl Juurilo (skype) Geir Nesheim, generalsekretær/referent
Forfall: Marianne Wold Haug, Bjørn Salvesen (president NSF) og Jørund Greibrokk.
Før møtet hadde styret et kort besøk av nyansatte ved Sjakkontoret Ramya Inamdar og Kristoffer
Gressli.
Referat:
Sak 4 Referat fra forrige møte
Referatet fra møte 4.5.16 ble godkjent.
Sak 5 Rapporter
5.1 Regnskap per 30.4.16: Geir Nesheim gjennomgikk utsendt regnskapsrapport som viste et
driftsoverskudd på 156 tkr i perioden, mot – 57 tkr i samme periode året før. Prognosen for helår
2016 var i tråd med budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.
5.2 Medlemstall: Per 6.6.16 hadde USF 2.812 medlemmer, -6% ifht samme periode i 2016. Lave
medlemstall fra Vålerenga og Stavanger var mest åpenbare årsak til tilbakegangen. Dette vil bli fulgt
opp. Styret tok orienteringen til etterretning.
5.3 Kontorrapport: Sjakkontoret er inne i en periode med normal og stabil drift, etter rekruttering av
Kristoffer Gressli og Ramya Inamdar. Styret tok orienteringen til etterretning.
5.4 SkoleSjakken: Geir orienterte om oppstarten av innsalget i 4 nye fylker, som følger samme
positive mønster som i pilotfylkene. Geir fortalte også fra et spennende besøk under Schack-4:ans
landsfinale i Västerås i Sverige 4.6.16 2.500 barn deltok der, og i alt ca 30.000 hadde deltatt i de ulike
arrangementene gjennom året 2015/16. Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 6 Oppfølging Årsmøte 2016 – Overnatting ifbm arrangementer
Geir viste til utsendt materiale og innledet kort. Denne saken ble tatt opp av Johs Kjeken, 1911U,
under årsmøtet i Bergen i april 2016, og hadde blitt fulgt opp av flere andre siden. Styret diskuterte
saken, herunder den svake deltagelsen mht geografisk spredning i senere års NM, og fattet følgende
Vedtak: Det settes i gang tiltak for å sikre at USFs arrangementer har rimelige overnattingstilbud.
Virkemidlene for å få dette til vil være anbefalinger, veiledning inklusive skriftlig materiale, samt
uttesting av ulike modeller. Styret vil fremover gjennomgå oversikter fra arrangørene for å holde seg
orientert om utviklingen. Administrasjonen bes sørge for gjennomføring av vedtaket.
Sak 7 Evalueringer
7.1 EM/VM Ungdom: Styret hadde mottatt et notat om saken, med oversikt over deltagelse de
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senere år. I 2011 hadde USF totalt 15 deltakere i EM og VM, mens det i 2015 var 58. Styret diskuterte
ulike sider av utviklingen, og vedtok å foreta en evaluering av nåværende praksis. Man vil se på
sportslige effekter, bruk av ressurser og andre relevante forhold. Joachim B Nilsen ble bedt om å
sette sammen et utvalg og å lede arbeidet. Gruppen skulle analysere erfaringene hittil og

utarbeider noen alternative forslag til retningslinjer fremover, gjerne med et anbefalt
forslag. Styret ville deretter gjennomgå alternativene, og bestemmer seg for sitt foretrukne
alternativ. Styrets beste alternativ samt analysegruppens evaluering og alternativer skulle så
sendes ut på høring. Styret ville deretter gjennomgå høringssvarene, og beslutte eventuelle
endringer i praksis fremover.
7.2 Landslagssamlingene: Styret hadde mottatt et notat om utviklingen for samlingene, og
diskuterte ulike problemstillinger knyttet til disse. Det ble vedtatt å foreta en evaluering også her.
Man vil se hvordan man kan sikre at samlingene gir best mulig effekt. Cornelius Kvendseth ble bedt
om å sette sammen et utvalg og å lede arbeidet. Gruppen skulle lage en beskrivelse av dagens

format, evaluere dagens modell, og komme med alternativer samt et anbefalt forslag.
Gruppens rapport vil bli sendt ut på høring til aktuelle aktører. Styret ville deretter
gjennomgå rapporten og høringssvarene, og fatte endelig beslutning om format fremover.

Sak 8 Felles Utvalg med NSF
Geir viste til utsendt notat, der det fremgikk at det kan ha mye for seg å samordne noen av
NSFs og USFs utvalg, for å oppnå best mulig ressursbruk og samordning. Styret kunne se
hensiktsmessigheten av at USF og NSF har felles utvalg på visse områder, og deltar gjerne i
en felles utredning med NSF om dette. Nærmere detaljer om mandat for en slik utredning
avtales når også NSF har tatt stilling til saken, sannsynligvis i deres styremøte 22.6.16. Fra
USF-styrets side vil Elise Forså lede dette arbeidet.
Sak 9 Jenteutvalget
Hans-Henry ga en muntlig statusrapport for utvalgets arbeid, herunder en oversikt over
økonomi og pengebruk, erfaringer med Malmø-turene, møte med Toppsjakksjefen,
sonderinger med mulige trenere, hensiktsmessigheten av jentesamlinger og hvordan disse
burde vektes mht sjakkfaglig og sosialt innhold, oppgaver i forkant osv. Utvalget vil ta med
seg styrets tilbakemeldinger og jobbe videre ihht sitt mandat.
Sak 10 Eventuelt
10.1 USF-akademiet: det avholdes et møte 20.6 med Joachim, Elise og Geir som deltakere.
Gruppen kommer tilbake med en oppdatering i neste møte.
10.2 Status Fordelingsutvalgssaken: En gruppe bestående av Geir, Espen Andersen og
Morten Sand holder i dette. Det er foreløpig ingen ny utvikling.
10.3 Turneringssjefens arbeid: Anders og Geir vil søke å ha et tettere arbeid fremover.
Konkret ble det satt opp et 2 timers møte 14.6 for å starte opp den nye praksisen.
10.4 Styrekurs: Anders Hagen og Geir samarbeider om å arrangere styrekurs, gjerne i
samarbeid med LNU, og gjerne åpent for andre USF-ere.
10.5 Neste møte: Det vil bli avholdt et styremøte under Landsturneringen, nærmere bestemt
lørdag 9.7 kl 11. Detaljer følger. Tidspunktet for styremøtet under neste landslagssamling vil
for øvrig bli påvirket av endelig tidsberamming av denne – detaljer følger.
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