REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 3/ 08-09, Slagenhallen 5/7 klokken 13.00
Tilstede: Håvard Løvik, Charlotte Tjølsen, Øyvind Malin, Lars Pilø, Paul Schmidt,
Jøran Aulin-Jansson (presiden i NSF) og Dag Danielsen (generalsekretær).
Forfall: Maria Pitz Jacobsen, Ellisiv Reppen, Hans-Inge Kongevold og Truls Jørgensen
Sak 10 08-09 Valg av referent og godkjennelse av referat fra forbundsstyrmøte 2/ 08-09.
Vedtak: Utkast til referat fra forbundsstyremøte 2/ 08-09 ble godkjent. DD ble valgt til
referent.
Sak 11 08-09 Økonomiansvarlig/oppretttelse av økonomiutvalg. Fordeling av
arbeidsoppgaver i forbundsstyret.
Generell diskusjon vedrørende arbeidsoppgaver i USF. Viktige oppgaver som ble nevnt var
blant annet sjakk i skolen, kretsarbeid, ungdomssjakk og utdanning av intstruktører.
Vedtak:
Charlotte Tjølsen ble valgt til nestleder i USF.
Truls Jørgensen ble oppnevnt i økonomiutvalg, ytterligere medlem behandles på neste
styremøte. TJ bes komme med forslag.
Øyvind Malin tar initiativ til gjenopprettelse av et ungdomsutvalg i USF.
Sak 12 08-09 Egen årsmøtehelg
Notat fra medlemssekretær Bendik Bjerke ble diskutert. Notatet drøfter blant annet problemet
med at det møter få delegater på USFs årsmøter.
Vedtak: Det sendes ut et høringsnotat inneholdende fire alternativer for avvikling av
USFs årsmøte. Alternativene er: 1) Egen årsmøtehelg 2) NM for lokallag 3) NM for
barne- og ungdomsskolelag 4) landsturneringen.
Sak 13 08-09 Terminliste og arrangører til fremtidige USF arrangementer
Styret står uten arrangør til en rekke store turneringer i 2009: NM for skolelag, NM for
ungdom og NM for lokallag.
Vedtak: HL sender ut forespørsel per e-post til aktuelle arrangører. Styrets medlemmer
spør aktivt mulige arrangører om å stille opp.
HL distribuerer også turneringsmal til styrets medlemmer.
Sak 14 08-09 Førsteraden.
Vedtak: Stilling som redaktør av Førsteraden utlyses . Økningen av budsjettposten for
bladet åpner for en økning av redaktørhonoraret

Sak 15 08-09 Frifond
Notat fra medlemssekretær Bendik Bjerke var forhåndsdistribuert.
Vedtak: Notatet fra Bendik behandles på et eget telefonmøte.
Sak 16 08-09 Henvendelse vedrørende deltagelse i VM
Vedtak: Henvendelse vedrørende deltagelse i VM av spiller som ikke var uttatt av UK
ble avvist med begrunnelse i at man prinsipielt sett bare tillater spillere å delta i rangert
rekkefølge.
Sak 16 08-09 Eventuelt
Østensjø SKU er ikke nedlagt i tråd med tidligere intensjon om innkalling til ekstraordinær
generalforsamling.
Vedtak: Styret ser alvorlig på at intensjonen i tidligere enighet om avholdelse av
ekstraordinær generalforsamling hvor spørsmålet om nedleggelse av klubben avgjøres,
ikke er iverksatt. Det tas ny kontakt med tidligere leder av klubben. Dersom dette ikke
gir resultater vil styret måtte vurdere ytterligere tiltak i saken.
HL foreslo at det skulle gjøres et tilleggsuttak i klasse U10, slik at Aryan Tari gis adgang til å
representere Norge i EM eller VM etter foresattes prioritet.
Det ble en generell diskusjon i styret hvor konklusjonen var at man opprettholder tidligere
praksis i USF om at Norge ikke stiller med deltagere i denne klassen. Dette begrunnet i
spillernes unge alder og det høye nivået i disse turneringene. Det ble imidlertid åpnet for at
Norge i helt spesielle tilfeller kan åpne for unntaksvis deltagelse i tilfelle hvor spilleren er
holder et spesielt høyt sjakkfaglig nivå, samt vurderes personlig egnet utviklingsmessig til å
delta. En slik vurdering kan bare gjøres etter samråd med foreldrene.
Vedtak: Det sendes brev til Aryan Taris foresatte hvor han gis adgang til å delta i enten
EM eller VM etter foresattes prioritet. Det presiseres at uttaket er unntaksvis og etter
anbefaling fra hans foresatte, samt at Aryan Tari er spesielt sjakkfaglig sterk i forhold
til sin alder.
Vedtaket ble fattet med tre mot to stemmer.

