Ungdommens Sjakkforbund
Styremøte søndag 12. mars 2017 kl 10, Sjakkontoret, Oslo
Tilstede: Johannes Kvisla (leder), Anders Hagen, Joachim B. Nilsen (telefon), Elise Forså, Hans-Henry
Jacobsen (telf), Morten L Madsen (NSF, telefon), Lasse Løvik (observatør, telefon), og Geir Nesheim,
generalsekretær/referent
Forfall: Marianne Wold Haug, Alise Haukenes

Referat
Sak 0 Godkjenning av Dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
Sak 30 Referat fra forrige møte
Referat fra styremøte 18.1.17 ble godkjent.
Sak 31 Rapporter
31.1 Foreløpig regnskap 2016 : Geir gjennomgikk utsendt regnskapsrapport, som viste et foreløpig
driftsresultat på kr 0 for 2016 – 128 tkr bedre enn i revidert budsjett vedtatt på årsmøtet i 2016.
Arbeidet med regnskapsavslutningen pågår enda. Starten på regnskapsåret 2017 var uten spesielle
hendelser, og prognosen for helår 2017 var som i budsjett, dvs -80 tkr. Styret tok orienteringen til
etterretning.
31.2 Fordelingsutvalget: FUV hadde bedt om en redegjørelse ifbm NIF-saken i 2014. Geir orienterte
om prosessen, og gjennomgikk kort redegjørelsen, som var sendt FUV 28.2.17.
31.3 Retningslinjer for Frifond 2017: Styret vedtok Retningslinjer for Frifond i 2017.
31.4 Medlemstall: USFs medlemstall per 31.12.16 var 3.914, som var – 481 (-11%) færre enn i 2015.
Styret har drøftet medlemsutviklingen ved flere anledninger i perioden, og nytt styre etter årsmøtet i
april oppfordres til å følge opp dette arbeidet videre, med sikte på å snu utviklingen og igjen oppnå
vekst.
31.5 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Sjakkontoret er inne i en periode
med stabil drift. Regnskapet føres fra årsskiftet av Sjakkontorets egne ansatte. Styret tok
orienteringen til etterretning.
31.6 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Oppstarten i nye fylker ved årsskiftet
hadde gått etter planen, og vel 50 skoler hadde hatt vel 100 lærere på 6 ulike kurs. Det var mottatt
715 tkr i statsstøtte til prosjektet i 2017. Styret tok orienteringen til etterretning.
32. Turneringer og Arrangementer
32.1 Nylig gjennomførte:
32.1.1 NM Jenter på NTG i februar 2017: Det var kommet inn klager etter dette arrangementet.
Arrangøren har fått svarfrist til 24.3 med å komme med kommentarer til klagen.
32.1.2 Nordisk for Ungdom i Drammen: Denne turneringen ble meget vellykket både sportslig og
arrangemenstmessig. Norge tok 2 gull, 2 sølv og 2 bronse og ble beste nasjon i sammendraget. De
tilreisende lag hadde gitt uttrykk for stor tilfredshet med arrangementet. Dermed er USF ferdig med
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alle tre Nordiske Mesterskap for denne gang (Nordisk for Jenter og Nordisk for Skolelag i 2016, og
Nordisk for Ungdom i 2017). Neste gang Nordisk kommer til Norge er i 2020 (Nordisk for Jenter).
32.2 Kommende
32..21 NM for ungdomslag 2017: Vil gå i Sandnes 8-10/9. Smedaheia er arrangør.
32.2.2 NM for Skolelag 2017: Går på Scandic Holmenkollen Park 28-30/4. 1911U er arrangør.
32.2.3 Nordisk for Jenter 2017, Stockholm 28/4-1/5: De uttatte er i ferd med å svare; ser ut til å bli
god respons.
32.2.4 NM Ungdom 2017: Går i Kristiansand 10-12/11, med Kristiansand SKU som arrangør.
Arrangøren ved Leif Bjornes har rettet to spørsmål til USF:
32.2.4.1 De søker om fritak fra å ELO-beregne turneringen, med begrunnelsen at norsk ELO er i ferd
med å fases ut. Styret avslo søknaden, med begrunnelsen at alt rundt overgang ELO ikke er endelig
vedtatt enda.
32.2.4.2 De ba om opplysninger ifbm ledermøte USF under mesterskapet. Sjakkontoret vil ta kontakt
med arrangøren om dette.
32.2.5 NM Jenter 2018: Frist for søknad var 1.1.17, men ingen har foreløpig søkt. Lasse Løvik tar
initiativ i sakens anledning.
32.2.6 Landslagssamlingene 2017: Generalsekretær gjennomgår dette med NTG på kommende
statusmøte 16.3, og melder tilbake.
32.3 Uttak: Uttak til EM Ungdom, VM Ungdom, JrVM og Landslagssamlingene er på det nærmeste
klart. Lasse L følger opp.
32.4 Søknad om støtte: Fredrik Kaasen, far til Tor Fr Kaasen, hadde sendt inn søknad om økonomisk
støtte ifbm at Tor Fr. var tatt ut til den nye turneringsserien European Youth Grand Prix. Styret fant
ikke å kunne støtte økonomisk, men ville oppfordre Kaasen til å søke Ungdommens Sjakkfond og evt
sin egen klubb og krets. Styret vil oppfordre neste styre til å ta en prinsippdiskusjon rundt denne type
forespørsler om økonomisk støtte.
33 Årsmøte USF
Møtet finner sted søndag 30.4.17 kl 10:30 på Scandic Holmenkollen Park Hotell: Av
styremedlemmene regnet Johannes og Joachim med å delta, og kanskje også Elise. Geir rapporterte
at forberedelsene gikk ihht normal praksis. Det var ikke mottatt noen forslag – dog vil Geir sjekke en
gang til med Per Olsen, som har vært aktiv med å komme med forslag til reglementsendringer. Styret
vedtok at også USF skal bruke den nye registreringsordningen for årsmøte- og reglementsforslag som
NSF har innført.
34 Eventuelt
34.1 Åpent brev fra Sheila Barth Sahl, Silje Bjerke m f: Dette brevet ble mottatt i desember 2016, men
dette var første anledning til å behandle brevet. Styret var kjent med NSF-styrets vedtak i samme sak
22/2-17, samt diskusjonene i etterkant. Styret fattet etter diskusjon følgende enstemmige vedtak:
I USFs komiteer og utvalg skal ved fremtidige utnevnelser begge kjønn være representert.
Hvis det er mer enn 3 personer skal det være minst to personer av hvert kjønn.
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