Saksliste til styremøtet i USF 4. juli i Bergen
Haukelandshallen kl. 14.

Tilstede: Håvard Løvik (leder), Jøran Aulin-Jansson, Ellen Øen Carlsen, Maria Pitz
Jacobsen, Øyvind Malin, J. Paul Scmidt, Geir Werner og Dag Danielsen
(generalsekretær).
Forfall: Ellisiv Reppen og Truls Jørgensen
Sak 26 0910 Valg av referent og møteleder
Vedtak: HL ble valgt til møteleder og DD til referent
Sak 27 0910 Terminfeste 2010
Vedtak: Styremøtet gis fullmakt til å endre terminoppsettet av turneringer
Sak 28 0910 Arrangør søkes!
Søknadsfristen for NM for skolelag og NM for lokallag 2010 har gått ut, og vi har ingen
søkere. Hvis Det åpne NM for juniorer 2010 også skal arrangeres må mesterskapet
utlyses.
Søknadsfristen for NM for ungdom 2010 er 1. oktober. Foreløpig er det ingen
interesserte.
Vedtak: HL sender ut mail med forespørsel om arrangører. Styremedlemmene jobber for
å skaffe arrangører
Sak 29 0910 VM for juniorer
VM for juniorer er i Argentina. Sjakkontoret, i samarbeid med Truls, har anslått
kostnadene for USF for å delta med to spillere pluss reiseleder til å ligge på 20. til 25.000.
Bør Norge delta?
Vedtak: Norge deltar med en deltaker i hver av de to klassene samt en ledsager.
Egenandelen settes til 50%

Sak 30 0910 Vandelsattest
Geir og Vibeke har vært i møte med NIF om vandelsattest. Se vedlegg.
Vedtak: GW kontakter NIF for oppfølging
Sak 31 0910 CD-rom med diagrammer fra Chandler-bøkene
Sjakkontoret har kontaktet Chandler. De tillater dessverre ikke å lage cd-rom av deler av
bøkene.
Vedtak: Dette tas til etteretning
Sak 32 0910 Barnesjakk.no

Arbeidsgruppa er i ferd med å bestemme seg for plattform. (Bjarke har meldt seg
inhabil.)
Øyvind er ansatt i juli for å jobbe med undervisningsmateriell-delen.
Øyvind informerte og prosjektet er i godt gjenge.
Sak 33 0910 HyperSys
HyperSys er i full drift, og hele organisasjonen vil gradvis bli innlemmet utover høsten.
Øyvind informerte om at prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av høsten
Sak 34 0910 Eventuelt
JA-J informerte om at han via kontakt med Sparebankstiftelsen har fått forståelsen av at
et prosjekt til fremme av sjakk generelt og sjakk i skolen spesielt vil ansees som en sterk
kandidat til å motta støtte fra stiftelsen.
Søknadsfristen er 15.september
Vedtak: Det bevilges et beløp i størrelsesorden NOK 25.000 til utredning av
prosjektsøknad.
J.PS informerte om at UK tar ut spillere til landslagsklassen

