
 

Referat fra USFs forbundsstyremøte nr 1/0304    - 1 - 

Forbundsstyremøte nr 1/0304 
Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. 
 
Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita 

Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind Bentsen (ØB) og Bjarke Kristensen (BK). 
På telefon: Per Blikra (PB). 
Kunne ikke delta: Silje Bjerke (SB). 
 
Dagsorden 
 
Sak 1. Velkomst ved leder 
Sak 2. Konstituering 
Sak 3. Kort orientering ved leder og generalsekretær 
Sak 4. Utvalg 

4.1. AU - Arbeidsutvalget 
4.2. UK –Uttakningskomiteen % Brev fra Gullaksen 
4.3. Jenteutvalget % Innstilling 
4.4. Ungdomsutvalget 
4.5. Disiplinærutvalget 

Sak 5. Referater 
5.1. Årsmøtereferat 2003 % (følg lenken) 
5.2. Forbundsstyremøtet nr. 7/0203  % 

Sak 6. Kontorrapport 
6.1. Personale 
6.2. Mål for kommende perioden %  
6.3. Førsteraden 

Sak 7. Økonomi 
7.1. Regnskap perioden 1/1-30/8 % (utsendes mandag) 
7.2. Budsjett 2003 % (fremlegges 10/9) 
7.3. Frifondmidler 2003 % (følger) 
7.4. Søknader 

7.4.1 Om støtte til Magnus Carlsen bok %  
Sak 8. Turneringer 

8.1. 4-landskampen % (følg lenken) 
8.2. Nordisk gymnaslag  
8.3. Nordisk barneskolelag 
8.4. Nordisk Ungdomskolelag 
8.5. EM for ungdom 
8.6. VM for ungdom 
8.7. NM for ungdom 

8.7.1 Forslag til spilleplan % 
8.7.2 Søknad om friplass til Jentebrigadejenter % 

8.8. NM for jenter (arrangør) 
8.9. NM for skolelag (arrangør) 
8.10. Det åpne NM for juniorer 2004 
8.11. NM for juniorlag 

Sak 9. Prosjekter 
9.1. Sommersjakkleiren 2003 
9.2. Samarbeide med NTG 

9.2.1 Satsningsgruppene 2003 % Uttaksliste 
9.3. Jenteutvalgets ”Jentebrigaden” % 
9.4. Instruktørkurs i Tromsø 

Sak 10. Organisatorisk 
10.1. Høringsutkast lagsjakk 

Sak 11. Eventuelt 
Sak 12. Neste møte 
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REFERAT 
 
Sak 1. Velkomst ved leder 
Sak 2. Konstituering 

2.1. Nestleder: Liv Holen  
2.2. Turneringssjef: Hans Inge Kongevold 
2.3. Kasserer: Per Blikra 
2.4. Sekretær: Ikke fastsett 

Sak 3. Kort orientering ved leder og generalsekretær 
Sak 4. Utvalg 

4.1. AU - Arbeidsutvalget: Espen Andersen, Liv Holen og Hans Inge Kongevold 
4.2. UK –Uttakningskomiteen: Kristian Trygstad, Hans Inge Kongevold og Eirik Gullaksen 
4.3. Jenteutvalget. Sheila Berntsen, Silje Bjerke, Torbjørn Ringdal Hansenog Leif Magne 

Svendsen 
4.4. Ungdomsutvalget: Sture Alne, Ellisiv Reppen, Askild Bryn, Marte Egeland og Ivar 

Abusdal 
4.5. Disiplinærutvalget: Øystein Brekke, Gunnar Lie og Egil Arne Standdal 

Sak 5. Referater 
 

5.1. Årsmøtereferat 2003  
5.2. Forbundsstyremøtet nr. 7/0203 ble godkjent 
 

Sak 6. Kontorrapport 
6.1. Personale: Generalsekretær Bjarke Bristensen opplyser om sjakkontoret har 

gjennomgått en stor oppussing og at det skal komme en ny organisatorisk sekretær etter 
nyttår 

6.2. Mål for kommende perioden: Å oppbygge en varig kompetanse med mindre 
gjennomgang av personalet på sjakkontoret og å skape god kontakt mellom sjakkontoret 
og lokallag. 

6.3. Førsteraden: Styret fekk en hastesak over seg som hadde kommet svært brått på USF og 
henholdsvis NSF i forhold til sjakkbladet. Etter at Victor Hansen sluttet i sommer ble 
stillingen utlysthvor Karl Erik Horten fikk jobben blant et par søkere. Han har nå 
trukket seg og sjakkbladet er nå uten redaktør. Nødløsningen blir at siste utgave 
ferdiggjørest til 1.oktober og muligens ett dobbelnummer etter ungdoms NM. Det skal 
utlysest en ny stilling og man rekneer med at alt har ordnet seg til etter nyttår. 

 
Sak 7. Økonomi 

7.1. Regnskap perioden 1/1-30/8: Sjakkontoret har fått klager på føring av regnskap, men 
gokjent til å motta administrasjonsstøtte. Det er nå en ny ansatt i regnskap, med ny et 
nytt dataprogram, som alt virker veldig strukturert 

7.2. Budsjett 2003 
7.3. Frifondmidler 2003: USF har fått bevilgningsansvar fra NU på rundt 450 000kr som 

skal fordelest til lokallag. Nå blir det to utdelinger med frifondmidler. På 1. Utdeling får 
alle lokallag med registrerte medlemmer ifjor + aktivitet 1100kr. 2 utdeling består også 
av 1100 kr. De enkelte lokallag kan selv sende inn søknader dersom de ønsker mere 
penger. Noen av disse lokallagene får ingen støtte pga feil søknad. Flesteparten av de 
riktige søknadene er godkjent.  

7.4. Søknader 
7.4.1 Om støtte til Magnus Carlsen bok: Styret stiller seg mest positiv til alternativ 

støtte. Ikke et direkte pengebidrag,men med mulige løfter om å kjøpe antall bøker 
eller lignende.  
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Sak 8. Turneringer 
8.1. 4-landskampen: 2. plass 
8.2. Nordisk gymnaslag: 3.plass  
8.3. Nordisk barneskolelag Nordstrand stiller med lag 
8.4. Nordisk Ungdomskolelag: OSS og Norberg Riis stiller med lag 
8.5. EM for ungdom: Ivan Randlejovic og Henrik Carlsen er reiseledere 
8.6. VM for ungdom: Arnt Esbensen har enda ikke gitt svar på forespørsel om 

reiselederjobben. 
8.7. NM for ungdom 

8.7.1 Forslag til spilleplan: godkjent. 
8.7.2 Søknad om friplass til Jentebrigadejenter: Styret oppfordrer til å la jentene som 

ikke kvalifiserer seg gjennom km til å likevel få spille ungdoms NM pga 
Jentebrigaden. 

8.8. NM for jenter (arrangør): Øystein Brekke vil komme med mer info om Modum tar på 
seg ansvaret for NM for jenter eventuelt 20-22 februar. 

8.9. NM for skolelag (arrangør): Sørum blir sett på som en mulig arrangør. 
8.10. Det åpne NM for juniorer 2004: det er et levedyktig arrangement, populært, men trenger 

mer pengestøtte forå dekke utgifter, kanskje en sak for ungdomsutvalget. 
8.11. NM for juniorlag: Hauge er arrangør for dette mesterskapet siste helgen i september 
 

Sak 9. Prosjekter 
9.1. Sommersjakkleiren 2003: Årets sjakkleir var svært vellykket. Barna fikk spill og gå 

igjennom partiene sine. Det blir omtalt som en koselig opplevelse, men det er forlslag 
om å skaffe flere ledere og kanskje få enda litt mer sjakklige aktiviteter på leiren. USF 
tar fullt ansvar for økonomi og annet, men en må starte tidlegere med forberedelsene. 
Dette er en svært viktig byggesten for sjakken. 

9.2. Samarbeide med NTG 
9.2.1 Satsningsgruppene 2003 

9.3. Jenteutvalgets ”Jentebrigaden”: USF stiller seg svært positivt til dette tiltaket for 
jentesjakken. Hjelper til om viss mulig, mens Jenteutvalget støtter økonomisk. 

9.4.  Instruktørkurs i Tromsø 
 

Sak 10. Organisatorisk 
10.1. Høringsutkast lagsjakk: Hans Inge skal frembringe et forslag til neste møte. 
 

Sak 11. Eventuelt: ingen eventuelle saker. 
Neste møte 15.november, NM for ungdom Sandnes 



Referat Forbundsstyremøte nr 2/0304 
Lørdag 15/11 kl. 19:30 på Hotell Residence i Sandnes. 
 
Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Per Blikra (PB), Marte Egeland 
(ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Silje Bjerke (SB). 
Kunne ikke delta: Bjarke Kristensen (BK) og Øivind Bentsen (ØB). 
 
Sak 13. Referater 
13.1. Forbundsstyremøtet nr. 1/0304 
Referatet ble godkjent. 
Sak 14. Kort orientering ved leder 
Sak 15. Kontorrapport 
15.1. Personale 
15.2. Førsteraden 
Det er ikke kommet noen søknader om å overta Førsteraden. Sjakkontoret har fortsatt 
ansvaret for bladet. 
Sak 15. Medlemstall 
16.1. Medlemstall totalt 
USF har nå ca 3500 registrerte medlemmer, men regner med å få ca 1000 til registrert etter 
jul. I fjor var medlemstallet 4500, altså er det stabilt. 
16.2. Kretsenes medlemstall 
Medlemstallene vokser i Nord-Norge (Finmark, Troms og Nordland). Dårligst er situasjonen i 
Sør-Norge. 
Sak 17. Økonomi 
17.1. Regnskap perioden 1/1-30/8 
USF fikk mer enn forventet i støtte fra BUFA, hele 117 000 kr. 30 000 av disse kan ikke 
mottas, ettersom USF maksimalt kan få 85 % av budsjettet sitt gjennom støtte. 
17.2. Frifondmidler 2003 
Styret ga AU fullmakt til å fordele frifondsmidler. 
17.3. Medlemskontingent 
Styret ønsker en gjennomgang av kretsenes reskontro. 
Sak 18. Kurs 
18.1. Instruktørkurs i Tromsø 
Kurset var vellykket. Det var 12 deltagere, hvorav fire utenbys. 
18.2. Landslagssamling på NTG 
Samlingen hadde 60 deltagere og var vellykket. Men den burde vært profilert mer. Det er 
planlagt ny samling 26.-28.2.2004. Et forslag var å ha instruktørkurs for foreldre og andre 
samtidig. 
18.3. Nye kurs 
Se punkt 18.2. I tillegg ønsker Bergen et instruktørkurs. 
Sak 19. Turneringer 
19.1. Nordisk for ungdomsskolelag 
Norge I (Ris skole) ble nummer to. Norge II (Nordberg skole) ble nummer fem. 
19.2. EM og VM 
EM var vellykket. Magnus Carlsen ble nummer tre. 
I VM var det to norske deltagere som ikke representerte USF, men hadde egen avtale med 
arrangøren. Dette er brudd på FIDEs bestemmelser. UK har hatt møte om saken og sendt et 
brev til FIDE. 
19.3. NM for ungdom 2003 



Arrangøren får skryt for fine lokaler. Noen savnet muligheten for skole-overnatting, altså et 
rimeligere alternativ til hotellet. Kretsmesterskapene bør arrangeres tidligere, slik at de 
kvalifiserte får mer tid på seg. 
19.4. NM for jenter 2004 
Masfjorden ble tildelt NM for jenter 2004. 
19.5. NM for skolelag 2004 
Det er foreløbig ingen søkere. Kanskje er Sørum eller Oslo en mulighet. 
19.6. NM for ungdom 2004 
Nord-Odal ble tildelt NM for ungdom 2004. 
19.7.Høringsutkast lagsjakk 
Det ble bestemt at serien skal være på kretsnivå, men kan være felles blant kretser eller spilles 
på internett hvis nødvendig. HIK gjør små forandringer på høringsutkastet, og det skal etter 
hvert presenteres for kretsene. 
19.8. Nettlandskamper 
Det er ønske om en retur-match mellom Norge og Island, årsklasse 1991, 15 spillere. Det er 
også foreslått å etablere nettlandskamper for årsklassene 1987 og yngre. 
19.9. BGP-turneringer 
Det har i år vært norgesrekord i antall deltagere i BGP-turneringer. Særlig er det flere 
lilleputter enn vanlig.  
Regelen om at et lokallag kun får arrangere fem BGP-turneringer per år blir brutt. Det må bli 
strengere, særlig med tanke på kvelds-BGPturneringer. Styret oppfordrer Sjakkontoret til å 
skjerpe kontrollen. 
Sak 20. Utvalg 
20.1. Jenteutvalget 
 20.1.1. Jentebrigaden 
Jentebrigaden er svært vellykket. Under NM for ungdom var opplegget med gode spillere som 
“brigadehelter” veldig bra. 
20.2. Ungdomsutvalget 
ME finner møtedato for Ungdomsutvalgets første møte. 
Sak 21. Prosjekter 
21.1. Demokratimidler 2004 Tromsø / Murmansk 
AU fikk fullmakt til å sende søknad til LNU for Tromsø. 
21.2. Sommersjakkleiren 2004 i Molde 
Styret sier JA til å arrangere sjakkleir under Landsturneringen. 
21.3. Samarbeide med NTG 
NTG arrangerer landslagssamlingene for USF. USF betaler 50 000 kr for dette. Frist for å si 
opp denne avtalen er 1.mars, og styret må diskutere saken nærmere og evaluere avtalen på 
neste møte. Det kom forslag om å flytte gruppene èn årsklasse ned. Også dette diskuteres på 
neste møte. 
Sak 22. Eventuelt 
Barentsutvalget vil ha nærmere samarbeid med NSF og USF. Det vil bli et fellesmøte med 
USF, NSF og Barentsutvalget i slutten av januar om dette. 
Sak 23. Neste møte 
Neste styremøte blir søndag 25.1.2004. Dagen før vil det være møte for alle ledere av USFs 
utvalg. 



Referat Forbundsstyremøte nr 3/0304 
Søndag 25/1-04 kl. 11:00 på Voksenåsen, Ullv. 4 Voksenkollen i Oslo 
 
Tilstede: Bjarke Kristensen (BK), Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Per 
Blikra (PB), Marte Egeland (ME), Liv Holen (LH), Silje Bjerke (SB). 
Kunne ikke delta: Anita Hersvik (AH) og Øivind Bentsen (ØB). 
 
 
Sak 24. Godt nytt år ved leder 
Sak 25. Referater 
25.1. Forbundsstyremøtet nr. 2/0304 
Referatet ble godkjent. 
Sak 26. Oppsummering 2003 ved leder 
- USF har hatt sportslig framgang i 2003. Vi er nummer to i Norden bak Sverige, noe som 
viser seg i nordisk, EM, VM osv. Dette gjelder særlig de yngste klassene. 
- USF har fått flere lokallag i 2003, og såvidt flere medlemmer. Vi regner med en større vekst 
framover. Det har også vært en stor aktivitetsøkning, med rekordstort ungdoms-NM og 20 % 
økning i antall BGP-spillere. Alt i alt har 2003 vært et godt år for USF. 
- USF har fått et nytt utvalg i Ungdomsutvalget, som skal jobbe for at ungdom skal trives med 
å spille sjakk. 
Sak 27. Oppsummering ledertreff 2004 
- Ledertreffet var svært vellykket. Det kom fram mange gode ideer, og det var flinke 
gjesteforelesere. Suksessen skal gjentas (se punkt 33.1). 
- En sak som ble diskutert var betenkningstiden i NM for ungdom og lignende arrangementer. 
Styret vurderer å sette ned betenkningstiden til èn time på hele partiet. På denne måten får 
barna mer fritid til andre aktiviteter, og arrangementet blir lettere for arrangøren. En ulempe 
kan være at mesterskapet da ikke rates. Styret skal behandle saken nærmere på neste møte. 
Sak 28. Kontorrapport 
28.1. Administrativ status 
Administrasjonen består i dag av Bjarke Kristensen i 50 % stilling, Victor Hansen i 25 % 
stilling og Maria Andersen i 25 % stilling. En person til skal ansettes. Blant annet pga 
vannlekkasje på kontoret har det vært kaotisk der. Andre etasje er tatt i bruk. 
28.2. USFs publikasjoner 
- Fra 1.mars skal det sendes løpersedler på e-post til lokallagsledere og andre tillitsvalgte. 
Dette blir en månedlig sending med informasjon fra kontoret. E-post gjør at man kan sende 
informasjon ofte, noe som er positivt. Her kan også styret annonsere saker de ønsker å komme 
med. 
- Håndboka skal prioriteres etter at regnskapet er fullført. 
- Atle Grønn har tatt over Norsk Sjakkblad, men ingen har søkt om Førsteraden. Første 
nummer er ikke ferdig, selv om det skulle vært i trykken 30.1. Førsteraden blir en 
administrativ oppgave for kontoret de tre første numrene i 2004. Styret må ha en lengre 
diskusjon om dette på neste møte, slik at vi har en idè å komme med til årsmøtet. 
28.3. Hederstegn 
Kontoret må få laget hedersdiplomer til Anne-Lise Lie og Øyvind Ekeberg. I tillegg skal 
Gunnar Lie ha gullmerket. 
Sak 29. Medlemstall 
29.1. Medlemstall totalt 
USFs totale medlemstall er 4293. 
29.2. Kretsenes medlemstall 
BK opplyste om kretsenes medlemstall. 



Sak 30. Økonomi 
30.1. Revisjon 
BK orienterte om revisjonen av regnskapet. 
30.2. Resultatregnskap 
Det er mange rettelser som må gjøres i regnskapet. Regnskapsfører Bjelke er ny, og må også 
se over feil som er gjort tidligere. 
Foreløbig ser regnskapet bra ut. USF har hatt en del utgifter som ikke var budsjettert, f.eks. 
jentelandskampen, men har samtidig mye større inntekter enn forventet. Blant annet fikk vi 
120 000 kr mer enn forventet fra staten. USF har ingen likviditetsproblemer nå, noe vi pleier 
på denne tiden av året. Altså ser det lovende ut. 
30.3. Frifondmidler 2003 
Alle frifondpenger er blitt utbetalt i tide. Et problem er at det er blitt Bjarke, Espen og Maria 
som har fordelt pengene. Kanskje burde styret eller AU involveres mer, ettersom det er så 
mye penger det er snakk om. Styret tar opp på neste møte hvordan vi skal fordele pengene. 
Sak 31. Førsteraden 
31.1. Fremtiden for Førsteraden 
Se punkt 28.2. 
Sak 32. Mål og strategi 2004 
32.1. Offentlig støtte og fremtiden 
USF får mer penger i støtte, og må derfor bruke mer penger, ettersom støtten bare kan være 
80% av utgiftene. Dermed trenger vi også flere inntekter for å dekke de resterende 20% av 
utgiftene. Dette kan vi gjøre ved å øke medlemskontingenten eller avgifter. Evt kan vi tjene 
penger på annonser i Førsteraden, salg eller ved å øke medlemstallet. Styret diskuterer dette 
på neste møte når budsjettet er klart. 
32.2. Prosjektorientering i USF 
USF har foreløbig ett prosjekt i år. Dette er en utveksling mellom Tromsø og Murmansk. 
Det er ønske om at Ungdomsutvalget skal definere et prosjekt. 
Sak 33. Kurs og samlinger 
33.1. Ledertreff 2004 
Vi satser på et nytt ledertreff i august. Et forslag var å holde det under sjakktreffet i Stavanger 
i slutten av august. 
33.2. Landslagssamling på NTG 
Samlingen er 12.-13.mars. Landslagsgruppene og samlingene evalueres i etterkant. 
33.3. Jentebrigaden 
Jentebrigaden skal ha et arrangement under jenteNM i samarbeid med arrangøren. 
EA påpekte at det kanskje ikke er en god idè å ha samling under NM for skolelag, ettersom 
det kan ødelegge for lagfølelsen og fellesskapet med skolekameratene. Jenteutvalget 
diskuterer dette på sitt neste møte. 
33.4. Nye kurs 
Vi satser på et instruktørkurs samtidig med landslagssamlingen på NTG. Kontoret spør noen 
om å ta på seg dette. Blant annet kan Trond Romsdal holde foredrag om Tromsømodellen. 
Generelt bør styret bli flinkere til å markedsføre instruktørkurs. 
Sak 34. Turneringer 
34.1. NM for jenter 2004 
NM for jenter skal avholdes i Masfjorden 13.-15.februar. EA blir turneringsleder. 
34.2. NM for skolelag 2004 
Dette er tildelt Sandnes, og skal avholdes 21.-23.april. USFs årsmøte blir dermed 22.4 klokka 
20:00 på Quality Hotell i Sandnes. Arrangøren vil holde laglyn for barna mens lederne er på 
årsmøtet. 
34.3. Landsturneringen 2004 - sjakkleir 



Bård Andrew er spurt om han vil være leder for leiren, men har foreløbig ikke svart. 
Det er bedre at sjakkforbundet har ansvaret for leiren alene, og ikke i samarbeid med 
arrangøren. 
34.4. Det åpne NM for juniorer 2004 
Foreløbig er det ikke kommet noen søknader. Kanskje er Stavanger en kandidat. 
34.5. NM for juniorlag 2004 
Arrangementet ble tildelt Bærum SSU. 
34.6. Nordisk for ungdom 2004 (Karlstad) 
Avreise blir enten 17. eller 18.februar. 
Sak 35. Utvalg 
35.1. Jenteutvalget 
Se punkt 33.3. I tillegg må Jenteutvalget diskutere hva de kan gjøre for å gjøre jente-NM mer 
attraktivt for de eldste jentene. 
35.2. Ungdomsutvalget 
Ungdomsutvalgets første møte blir 17.februar. Utvalget skal jobbe med internasjonal 
utveksling, og samarbeid med LNU. 
Sak 36. Prosjekter 
36.1. Demokratimidler 2004 Tromsø/Murmansk 
EA og BK diskuterer denne saken med Trond Romsdal. 
Sak 37. Årsmøte 2004 
Invitasjon til årsmøtet sendes i neste uke. Årsmøtepapirene må også sendes snart. Dette 
ordner EA, BK og HIK. Valgkomiteen må komme igang, og kontoret sender brev til dem.  
EA vil ikke fortsette som leder i USF, men kan evt fortsette ett år til for å hjelpe en ny leder 
igang. 
Sak 38. Eventuelt 
Ingen saker. 
Sak 39. Neste møte 
Neste styremøte blir 8.mars. 



Referat Forbundsstyremøte nr 4/0304 
Mandag 8/3-04 kl. 17:00 på Frenningsvei 3. 
 
Tilstede: Bjarke Kristensen (BK), Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Per 

Blikra (PB), Marte Egeland (ME), Liv Holen (LH), Anita Hersvik (AH), Silje 
Bjerke (SB). 

Kunne ikke delta: Øivind Bentsen (ØB). 
 
 
Sak 40. Referater 
40.1. Forbundsstyremøtet nr. 3/0304 
Referatet ble godkjent. 
Sak 41. Økonomi og medlemstall 
41.1. Regnskapsavslutning 
41.2. Årsregnskap 2003 
Foreløpige regnskapstall ble lagt fram. Det går mot et underskudd på mellom 0 og 100 000 
kroner. Styret gir AU fullmakt til å godkjenne regnskapet. 
41.3. Budsjett og regnskap 2004-2006 
- I fjor fikk vi 924 000 kr i støtte fra staten. I år får vi trolig 1 155 000 kr. Det gis 
hovedsakelig støtte per medlem, aktivitetsstøtten har ikke vært like viktig for USF. Støtten 
kan kun være på 75% av våre omkostninger. Dette gjelder omkostningene to år før, det vil si 
at omkostningen i 2003 avgjør støtten for 2005. Vi må øke vår omsetning (bruke mer penger) 
for ikke å miste støtte i 2006. I budsjettforslaget foreslås det hovedsakelig å bruke mer penger 
på undervisningsmateriell, stevneartikler, kontorutgifter, de tillitsvalgte, Førsteraden, 
lederkurs og sjakkleir. Styret støtter dette forslaget, og legger det fram på årsmøtet.  
- Vi trenger også flere inntekter. Vi vil da satse mer på prosjekter arrangert av USF, slik som 
reiser til utlandet. Bendik Bjerke blir ny ansatt fra påske, og vil spesielt ha dette som 
arbeidsområde. 
- Styret foreslår å øke medlemskontingenten i USF fra 25 kr til 30 kr. Dette legges fram på 
årsmøtet. 
41.4. Medlemstallene 
Disse ble lagt fram til orientering. 
41.5. Frifondmidler 2004 
Første tildeling av midlene kommer i neste uke. Det blir trolig noe mindre enn i fjor. Mer info 
følger. 
Sak 42. Kontorrapport 
42.1. Personalsaker 
Bendik Bjerke ansettes som prosjektmedarbeider fra påsken. 
42.2. Publikasjoner 
42.2.1 USFs håndbok 2004 
Håndboka blir klar til årsmøtet. 
42.2.2 Førsteraden 
Vi skal gi ut to nummer til før sommeren, det første så fort som mulig. USF vil ikke lenger gi 
ut Førsteraden sammen med Norsk Sjakkblad. Dette skyldes at barnas sjakkår ikke er likt som 
de voksnes, og vårt blad bør heller følge skolesjakk-sesongen. Vi vil også gi mer penger til 
Førsteraden dette året. Kanskje er Victor Hansen interessert i redaktørstillingen. 
42.2.3 Løperseddelen 
Neste Løperseddel kommer 10.3. 
42.3. Hederstegn 
BK lager disse. 



Sak 43. Årsmøtesaker 
43.1. Årsberetning 
EA jobber med denne, og den blir trolig ferdig til helgen. 
43.2. Regnskap 
Se punkt 41.2. 
43.3. Budsjett 
Se punkt 41.3. 
43.4. Inkomne saker 
Kasserer PB ønsker at klubbene skal betale kontingenten direkte til USF og ikke gjennom 
kretsene. Kontoret sjekker hvordan støtteordningene fra fylkeskommunene til kretsene 
fungerer, og saken tas opp senere. 
43.5. Hederstegn 
EA lager en liste med forslag om hvem som skal få hederstegn. Han/BK sjekker også om for 
eksempel Sigmund Salomonsen kan få Kongens fortjenestemedalje. 
Sak 44. Organisasjon 
44.1. Møte kretssammenslåing Trøndelag 
Nord- og Sør-Trøndelag ønsker å bli èn krets. Dette tas opp på neste møte. 
44.2. BUT 2004 
USF kan ha to delegater på BUTs årsmøte, i tillegg til Torstein Bae og Maria Andersen, som 
er tillitsvalgte i LNU. Vi sender Bendik Bjerke, samt en fra Ungdomsutvalget. 
Sak 45. Kurs og samlinger 
45.1. Landslagssamling på NTG 
USF er representert ved EA. Det blir ikke instruktørkurs denne gang. 
45.2. Sommersjakkleir i Molde 2004 
BK reiser til Molde i neste uke for å finne stedet leiren skal være. Bård Andrew takket nei til å 
ha ansvar for leiren. AU finner leirleder – dette haster! 
45.3. Ledertreff høsten 2004 
Treffet blir trolig i slutten av august. Vi må finne et sted å arrangere det. 
45.4. Nye kurs 
Det er avsatt 75 000 kr til lederkurs i år. Vi trenger flere instruktørkurs. Simen Agdestein vil 
ha et arrangert på NTG. 
Sak 46. Turneringer 
46.1. NM for jenter 
Det ble nesten deltakerrekord, spesielt takket være mange jenter fra arrangørklubben 
Masfjorden. Meget svak deltakelse i juniorklassen. 
46.2. Nordisk for ungdom 
Norge fikk 1 gull, 1 sølv og 1 bronse og ble nest beste nasjon. Line Jin Jørgensen var 
mesterskapets eneste jente. 
46.3. BGP 2003 
Det har vært 20% større deltagelse enn i 2002. Også flere lilleputter enn vanlig. Økningen 
skyldes hovedsakelig at det har blitt arrangert flere turneringer, særlig i store byer som Oslo 
og Stavanger. 
46.4. NM for skolelag 
Dette arrangeres i Sandnes. Innbydelsen bør sendes til forbundet og kretsene fortest mulig. 
46.5. Det åpne NM for juniorer 
Denne turneringen har fortsatt ingen arrangør. Vi må jobbe mer med dette på neste møte. 
46.6. 4-landskamp 
USF skal arrangere denne i august/september. Espen sjekker mulighetene for å ha turneringen 
i Bærum/Asker, med ekstra fokus på Magnus Carlsen. 
46.7. Nordisk for gymnaslag 



USF skal arrangere dette, og vi må søke etter norske deltagere. EA/BK spør NTG og Simen 
Agdestein om de er interesserte. 
46.8. Nordisk for ungdom 2005 
USF arrangerer dette i februar 2005. Vi tar det opp på neste møte. 
46.9. BGP 2004 
- HIK sender ut informasjon om at hvert lokallag kun får arrangere fem turneringer i året. 
Dette skal også stå på Løperseddelen.  
- HIK vil at en person til lærer systemet med registrering av BGP-turneringer. 
46.10. Nytt reglement NM for ungdom 
Styret foreslår å sette ned betenkningstiden til 1 time på hele partiet. HIK skriver forslaget, 
som legges fram på årsmøtet. 
Sak 47. Prosjekter 
47.1. Demokratimidler 2004 Tromsø/Murmansk 
Vi har ikke fått svar på søknaden, men det blir trolig negativt. Grunnen til dette er at det er 
sendt mange søknader. 
Sak 48. Eventuelt 
Ingen saker. 
Sak 49. Neste møte 
Neste møte blir i forkant av årsmøtet, 24.april klokka 14 i Sandnes. 


