
Forbundsstyremøte nr 1/0405 
Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3. 
 
Tilstede: David Lilleøren (DL), Hans-Inge Kongevold (HIK), Espen Andersen (EA), Bjarke 
Kristensen (BK), Silje Bjerke (SB). På telefon: Harald B. Borchgrevink (HBB).    
Kunne ikke delta: Anita Hersvik (AH), Marte Egeland (ME), Per Blikra (PB), Ivan 
Randjelovic (IR). 
 
Sak 1. Velkomst ved leder 
EA ønsket velkommen til et nytt år og til nye medlemmer i styret. 
Sak 2. Konstituering 
2.1. Nestleder 
Silje Bjerke ble valgt. 
2.2. Turneringssjef 
Hans-Inge Kongevold ble gjenvalgt. 
2.3. Kasserer 
Per Blikra ble gjenvalgt. 
2.4. Sekretær 
Marte Egeland ble valgt. 
Sak 3. Kort orientering ved leder og generalsekretær 
Se sak 6. 
Sak 4. Utvalg 
4.1. AU – Arbeidsutvalget 
AU består av leder (EA), nestleder (SB) og turneringssjef (HIK), samt kasserer (PB) i 
økonomiske spørsmål. 
4.2. UK –Uttakningskomiteen 
Turneringssjef Hans-Inge Kongevold og Eirik Gullaksen fortsetter i UK. Kristian Trygstad vil 
ut av komiteen. AU fikk fullmakt til å finne et nytt medlem i løpet av Landsturneringen i 
Molde. 
4.3. Jenteutvalget 
Sheila Berntsen, Silje Bjerke og Leif Magne Svendsen fortsetter i Jenteutvalget. Anita 
Hersvik erstatter Torbjørn R. Hansen. 
4.4. Ungdomsutvalget 
Ungdomsutvalget blir det samme som i den foregående perioden. 
4.5. Disiplinærutvalget 
Disiplinærutvalget ble valgt på årsmøtet, og består fortsatt av Karl Inge Standal, Øystein 
Brekke og Gunnar Lie. 
4.6. NSFs reglementsutvalg 
NSFs reglementsutvalg ønsket en avklaring på USFs forhold til dem. Vi ønsker kun å bruke 
RU til tolkning av FIDEs spilleregler. BK skriver brev til RU og opplyser om dette. 
Sak 5. Referater 
5.1. Årsmøtereferat 2004 
Referatet ble godkjent. 
5.2. Forbundsstyremøtet nr. 5/0304 
Referatet ble godkjent. Sak 43.4. tas opp igjen på neste AU-møte. AU sender så brev til 
kretsene og hører hva de ønsker, og hvordan dette vil påvirke støtteordningene deres. 
Sak 6. Kontorrapport 
6.1. Personale 



BK opplyste om personalsituasjonen på kontoret, og oppfordret alle i styret til å sette seg inn i 
kontorets arbeid. 
6.2. Mål for kommende perioden 
Målene blir definert etter sommeren. Et viktig satsningsområde blir undervisningsmateriell. 
6.3. Førsteraden 
Victor Hansen ble tildelt stillingen som redaktør. Førsteraden vil komme i et nytt design med 
farger, og være mer tilpasset barn fra 9-12 år. 
6.4. USFs håndbok 2004 
Håndboken vil komme i august. Den ligger på Sjakkktuelt. 
6.5. Løperseddelen 
Løperseddelen fungerer meget bra. Den vil fortsette å komme cirka en gang i måneden. 
6.6. Prosjekt: Video til barn og instruktører om USF 
Kontoret lager en video som skal opplyse nye medlemmer og instruktører. Den skal gis ut til 
alle nye lokallag. Videoen forteller blant annet om hva USF er, hvordan en BGP spilles osv. 
Det er klipp fra sommersjakkleiren, NM-finalen, Korsvollsjakken BGP, et intervju med EA 
m.m. Videoen blir ferdig til høsten. 
Sak 7. Økonomi og medlemstall 
7.1. Medlemstallene 
Akkuat nå er medlemstallet ca. 2250, men det mangler mange innmeldinger, spesielt fra Oslo. 
Tallet er litt høyere enn det var på samme tidspunkt i fjor. 
7.2. Regnskap og budsjett 
Se sak 7.3. 
7.3. Budsjett 2004 
 7.3.1. Undervisningsmateriale, innkjøp, utvikling og salg 
Det er satt av mye penger til undervisningsmateriell på budsjettet. BK orienterte om 
forskjellige måter å utvikle dette materiellet på (se 7.3.2-7.3.5.).  
 7.3.2. Tilbud fra Øystein Brekke 
BK orienterte om Øystein Brekkes tilbud om å lage undervisningsmateriell for barn (se notat). 
Vi vil gjerne ha rettighetene til bøkene hvis dette skal gjennomføres. BK spør Brekke hvor 
mye han vil ha for rettighetene. 
 7.3.3. Tilbud fra Sverre Johnsen 
BK orienterte om Johnsens tilbud om å skrive åpningsartikler for unge spillere (se notat). Vi 
kjøper rettighetene til å legge to slike artikler ut på internett for å sjekke interessen blant folk. 
BK velger hvilke artikler. Artiklene koster 1000 kr per stk å legge ut på nettet. 
 7.3.4. Prosjektforslag:  
  ”Spill sjakk med de norske stormestere” 
Kontoret foreslår å lage en serie småbøker om våre norske stormestre (se notat). Arbeidet er 
allerede i gang, og styret vedtok forslaget. 
 7.3.5. Prosjektforslag: 
  Utvikling av temahefter i samproduksjon med Førsteraden 
BK foreslo å ha f.eks. åtte sider i hvert Førsteraden som instruksjon for barn. Disse sidene kan 
så printes som egne hefter og brukes av instruktører. Dette blir billig. Kontoret ordner det. 
7.4. Frifondmidler 2003 
Første utdeling bør fordeles fortest mulig. AU får fullmakt til å fordele midlene, og har møte 
om dette 5.august. Det er en utdeling til i november. 
Sak 8. Turneringer 
8.1. 4-landskampen (gutter) 
Vi arrangerer 4-landskampen 24.-26.9. i Oslo. 
8.2. Nordisk gymnaslag 
Arrangeres på NTG 17.-19.9. 



8.3. Nordisk barneskolelag 
Arrangeres på Island 17.-19.9. 
8.4. Nordisk Ungdomskolelag 
Arrangeres i Sverige. Tidspunkt er ennå ikke bestemt, kanskje 10.-12.9. 
8.5. EM for ungdom 
Uttakene er gjort. Johs Kjeken blir reisleder. Mesterskapet spilles i Tyrkia.  
8.6. VM for ungdom 
Uttaken er gjort. Mesterskapet spilles på Kreta i november. 
8.7. Det åpne NM for juniorer 2004 
Vi vedtok å utlyse mesterskapet, og gir 20 000 kr til arrangøren i støtte. Det må da være 
minimum seks utenlandske spillere fra minimum tre forskjellige land, og mesterskapet må ha 
minst tjue deltagere. Dette gjelder også for år 2005. 
Sak 9. Prosjekter 
9.1. Demokratimidler 2004 Tromsø / Murmansk 
Søknaden om demokratimidler ble avvist. Kontoret ser på saken på nytt. 
9.2. Sommersjakkleiren 2004 
Det er foreløbig 29 påmeldte. I fjor var det ønske om mer sjakk på leiren, og HIK foreslo å 
arrangere en BGP der. 
9.3. Samarbeide med NTG 
Samarbeidet består av landslagsgruppene. Disse diskuteres på et senere møtet. 
9.4. Jenteutvalgets ”Jentebrigaden” 
Brigaden er vellykket og fortsetter. 
9.5. Ungdomsutvalgets ”Reise til Spania” 
Søknad om økonomisk støtte er sendt, men vi har enda ikke fått svar. 
Sak 10. Organisatorisk 
10.1. Kretser: Kretssammenslåing Trøndelag 
Det er et ønske fra Nord- og Sør-Trøndelag om sammenslåing av disse kretsene. Det må 
gjennomføres årsmøter i begge kretsene samt et sammenslåingsmøte for å få dette vedtatt. 
Møtene bør holdes under kretsmesterskapene i oktober. Kontoret reiser dit og ordner dette. 
Maria er satt på saken. 
10.2. USFs ledertreff høsten 2004 
Ledertreffet blir 26.-29.8. kanskje i London eller Stockholm, ettersom vi får 1200 kr per 
person i støtte hvis vi legger det utenfor Norge. Kontoret sjekker saken. 
10.3. Nye kurs 
Vi trenger flere instruktørkurs. NTG ønsker et. Dette diskuteres mer på ledertreffet. 
Sak 11. Eventuelt 
Ingen saker. 
Sak 12. Neste møte 
Neste møte blir i forbindelse med ledertreffet 26.-29.8. 



Referat fra forbundsstyremøte 9/9-04 
 
Tilstede: Espen L Andersen, Hans Inge Kongevold, Silje Bjerke, David Lilleøren, Harald B 
Borchgrevink, Ivan Rajdenovic, Per Blikra (telefon) og Bjarke Kristensen. 
 
Sak 13. Referater 

13.1 Forbundstyremøtet nr 2/0405 
Ingen bemerkninger 

Sak 14. Kort orientering ved leder 
Espen uttrykte bekymring for medlemstallet, og spesielt at en del store klubber melder inn 
færre medlemmer i år enn tidligere. Hvis dette betyr en reel nedgang så kan det få 
økonomiske konsekvenser for USF. 

Sak 15. Styrets arbeid – organisering i forhold til kontoret. 
Espen gjennomgikk arbeidsfordeling mellom kontoret og styret. Han påpekte at det var 
kontorets oppgave å iverksette de vedtak styret fatter, men samtidig så understreket han at 
hvis medlemmer av styret ønsket å ha ansvaret for en sak eller et område, for å avlaste 
kontoret er man veldig velkomne til det. 

Sak 16. Kontorrapport 
16.1 Personale 
NSF mangler en kontoransatt, og man avspaserer Londonturen i USF, så det er litt lite med 
folk på kontoret innimellom. 
16.2 Mål for perioden 
Blir fremlagt på neste styremøte 
16.3 Førsteraden 
Victor har trukket seg som redaktør. Dette fører til at kontoret lager to nummer dette året. 
Styret jobber med å få en redaktør på plass senest 1/1 – 05. Det ble vedtatt at Førsteraden 
distribueres til NSF sine medlemmer som et vedlegg til NSB. 
16.4 Løperseddelen 
Ingen kommentarer 
16.5 Prosjekt Video til barn og instruktører 
Denne er ferdig spilt inn, og vi venter på den redigerte versjonen. 

Sak 17. Londonturen – hva så 
Hele styret synes BCC var en spennende ide.  Espen tar kontakt med stavangermiljøet for å 
høre om muligheten for å gjennomføre det der finnes.   

Sak 18. Økonomi og medlemstall 
18.1 Medlemstallene (se sak 13) 
David og Espen tar en gjennomgang av medlemstallene 
18.2 Regnskap og budsjett 
Utsettes til neste møte 
18.3 Frifondmidler 
Styret vedtok at det skal deles ut prosjektmidler på inntil 100.000 Kr. 

Sak 19. Turneringer 
19.1 NM for juniorlag 2004  
Arrangeres av Bærum SKU neste helg 
19.2 NM for ungdom  
Arrangeres av Nord-Odal SKU og virker å være i gjenge 
19.3 Åpne NM for juniorer 2004 
Vi mangler fortsatt arrangør 
19.4 NM for jenter 2005 
Styret tildeler dette til Sørum SKU 
19.5 NM for skolelag 2005 
Arrangør mangler 
19.6 Åpne NM for juniorer 2005  
Arrangør mangler 
19.7 BGP 04 statusrapport 



Hans Inge melder om noe færre starter i år. Dette antagelig på grunn av færre turneringer i 
Osloområdet. 
19.8 BGP 05 Nytt regelement 
Espen minte om at fristen for å fremme endringsforlag til BGP reglementet var neste 
styremøte 
19.9 Nordisk for gymnaslag 
Mesterskapet går i Oslo, og NTG 1 og 2 representerer Norge 
19.10 Nordisk for ungdomskolelag 
Skøyenåsen representerer Norge i Sverige 
19.11 Nordisk barneskolelag 
Solås reiser til Island for å forsvare vår ære 
19.12 4 landskamp 
Spilles på Tyrifjorden første helgen i oktober 
19.13 VM 04 
Uttak ble gjort i juni, og det jobbes nå med å finne reiseleder. 

Sak 20. Prosjekter 
20.1 Ungdomsutvalgets ”reise til Spania” 
Støtte er innvilget og 10 ungdommer reiser sammen med to ledere 
20.2 Jenteutvalgets ”jentebrigaden 2004-05” 
Silje orienterte om dette årets satsning for jentebrigaden 
20.3 USFs ledertreff høsten 2005 
Det ble utrykt ønske om en tur til Amsterdam 
20.4 Nye kurs 
Espen understreket betydningen av å arrangere nye instruktørkurs. 

Sak 21  Andre saker 
  21.1 Kontaktkonferansen 
  Ivan representere USF på kontaktkonferansen 
Sak 22  Neste møte 
  Vi tar sikte på å avholde neste møte torsdag 7/10 klokken 16.00 
 
Espen L Andersen 
Referent 



Referat USF sitt forbundsstyremøte nr.3. 6/10-04 
 
Tilstede: Espen L Andersen, Hans Inge Kongevold, Silje Bjerke, David Lilleøren, 

Harald B Borchgrevink, Ivan Rajdenovic, Per Blikra (telefon) og Bjarke 
Kristensen. 

 
Sak 23. Referater. 
23.1. Forbundstyremøtet nr.2/0404 
Torstein kommenterte små feil, men referatet blei godkjent. 
frå NSF 
23.3. Sentralstyremøte  nr.1/0405. 
Ingen innskudd 
Sak 24. Kort orientering ved leder. 
Espen tykkja at det nye statsbudsjettet var særs interessant å sjå nærare på. Det at 
frifondet blei mindre, kan ha utslag for sjakken. Kommunen får større ansvar for 
utdelinga, og USF er ikkje så godt organisert i dei lågare ledda. Stigning i støtte pga. auka 
medlemstal.  
Sak 25. Kontorrapport. 
25.1. Personale 
Litt problematisk fordi det er ei skiftordning, men har fått gjort alt dei skulle gjera. 
25.2. Førsteraden 
Ingen redaktør, men Bjarke er i samtaler med ein kandidat. 
25.3. Løparseddelen  
Kjem kvarmnd og inneheld info om kva som skjer i USF. 
25 4. Prosjekt: Video til barn og instruktørar om USF 
Bjarke har fått videoen, skal prøve å få til visning på neste møte. 
25.5. Prosjekt undervisningshefter- status. 
Går treigt. 
Sak 26. Økonomi og medlemstall 
26.1 Medlemstalla 
Henger litt etter i høve til planen,. Maria trur ivertfall 100 ikkje er skrevet inn og at det 
blir over 3000 i medlemstall. Kjem nok litt meir i NM for ungdom. 
26.2. Rekneskap og budsjett 
Sett igjennom og forklaring av Bjarke. Rekneskapsføringa blir godkjend. 
 26.2.1. Justert budjett 2004 
Adm.støtte ligg særs bra an. Undervisningsstøtte har blitt betre grunne ein betre 
rekneskapsmodell. Har kjøpt 150 sett med trebrikker og 600 sett med plasstikkbrikker til 
startpakkane, slik at dei blir større enn før. Ein momsrefusjon på 78 000kr gjer at 
rekneskap ligg i pluss på 15 000kr. 
26.3. Frifondmidler 2004- 2.tildeling. 
Sidan det har lbitt meir pengar i frifondmidlene som me ikkje har fått brukt opp blir det 
laga ein post som heitar prosjektstøtte som har 100 000 kr . til disposisjon. pga 
skyggebudsjettet, (det løpande budsjettet) Dette er fordi det er litt surr rundt 
medlemsbekreftelse.  
Det blir ein stor åpen dialog angående frifondet og tildeling av pengar til dei ulike 
klubbane. HI tykkjer det verke meiningslaust med søknadar bere for å søkje. Ulike 



forslag ang. å leggje søknader på eit lukka område på internett kor styremedlemma kan 
lese dei.Og at styremedlemma kan få lese saksdokumenta før møtet. Auka 
kommunikasjon mellom lokkallag og sentralleddet ang.frifond. Til slutt blir det vedtatt at 
grunnstøtte skal fordelast på alle godkjente lokallag. Og det blir vedtatt at på neste 
styremøte skal ein forfatte eit skriv om retningslinjer i høve til fordelinga av frifond. 
Det blir vedtatt at 
Sak 27. Londonturen – oppfølging. 
Det diskuterast om Håvard Løvik skal prøve ut Mike Basman si UK- chess 
challenge,men ikkje eit klart utfall. 
Sak 28. Turneringer. 
Tidlegare 
28.1. NM for juniorlag 2004  
Kritikk at det var ingen frå styre, arrangør Bærum og vinnerane blei Brattås.Det var ein 
god bredde, med mange unge spelarar. 
28.2. EM for ungdom 2004 
Det var rapportert om mykje moro, men litt problem med FIDE si nye betekningstid. 
28.3. Nordisk for barneskulelag 
Hadde det gøy, sjølv om Solas endte på 2.siste plass. 
28.4. Nordisk for ungdomsskulelag 
Skøyenåsen skule kom på  6 og henhaldsvis siste plass. 
28.5. Nordisk for gymnaslag 
Færøyane stilte ikkje lag, difor stilte Norge med Norge 2 som blei stilt utanfor 
konkurransen. Norge 1 som var NTG Bærum kom på 2.plass  
28.6. 4-landskampen 2004 
Island blei diska, fordi internettoverføringa gjekk ikkje som ho var planlagd.Norge endte 
på siste plass. 
Komande 
28.7. NM for ungdom 
28.8. Åpne NM for juniorar 2004- treng arrangør 
klar for søknad, jobbe hardt på neste møte. 
28.9. Åpne NM for juniorar 2005- treng arrangør 
Spørsmålet blir stil om kor mykje ein ønskar dette arrangementet, skal diskuterast vidare 
på neste møte. 
28.10. NM for jenter 2005 
Sørum står klar som arrangør 
28.11. NM for skulelag 2005 
Tromsø har sendt inn søknad om å få arrangementet. 
28.12. Nordisk for ungdom 2005 
Kanskje under Drammen Sjakkfestival, men dette krasjer med Rilton Cup, avventer svar 
frå dei andre forbunda. 
28.13. Ungdoms VM 2004 
Har ikkje funne reiseledar ennå, jobbar med saka. 
28.14. Vårparten 
 muligens landskamp for jenter, 12 bord mot Sverige? 
Sak 29. Barnas GrandPrix. 
29.1. BGP 2004- statusrapport 



Like mange som har spelt i år som i fjor. Ny rekord i antall arrangerte BGP’er. Systemet  
funker bra og alle resultata har kome inn. 
29.2. BGP 2005- nytt reglement 
Blir det overhaldt? Tar kritikk på det å legge oss på 5 turneringar per arrangør, sjå nærare 
på reglementet og statistikker på dette. 
Sak 30. USFs landslagsgrupper 2004-05 
Ein lurar på om det er stort å bli tatt ut, når det verkar som at alle blir tatt? Espen reiser 
for å vera tilstade på NTG som samlinga på NTG. Neste møte skal ein ta opp samspelet 
med NTG. 
Sak 31. Prosjekter og kurs. 
31.1. Ungdomsutvalgets ”Reise til Spania” 
Marte fortel om turen Ungdomsutvalget har organisert til Spania med til saman 15. 
ungdomar og ein vaksen leiar.  
31.2. Jenteutvalgets ”Jentebrigaden 2004-05” 
Silje greier ut om Malmø open i desember som jenteutvalget har planlagd å reise til med 
ein gruppe jenter. Det skal vera eit opplegg for jenter under Drammen Sjakkfestival. 
31.3. Nye kurs 
Det ser labert ut og ein planlegg difor å setje av ei arbeidsgruppe til dette på neste møte. 
Sak 32. Andre saker. 
32.1. Lederkonferanse i Drammen. 
Torstein lurer på om lederkonferansen i Drammen ikkje treng deltaking frå styret?  Espen 
svarar at han ikkje tykkjer det fordi alle ledarane i USF ikkje har same moglegheit til å 
delta og at me difor ikkje bør støtta det. 
32.2.Oppkjøp av bøker om Magnus 
Valaker har laga ei opplæringsbok i lag med Magnus 
Agdestein har skrive ein biografi. Styret stiller seg foreløpig mest positiv til Vallaker si 
bok i hove til singe eigne medlem. Må avventer på konkrete tilbud. 
32.3 Styrets arbeid. 
Styrets arbeid fremover skal diskuterast nærare på neste møte. 
Sak 33. Neste møte 
Neste møte blir satt til 11/11. 
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Forbundsstyremøte nr 4/0405 
Tirsdag 11/11-04 kl. 17:00 på Frenningsvei 3. 
 
Dagsordenutkast 

 
Sak 34. Referater 

34.1. Forbundsstyremøtet nr. 3/0405 % 
Ikkje vedlagt. Marte unnskylder at ho ikkje har fått skrevet referatet ved at ho ikkje har fått 
tilsendt dagsordenutkastet av Bjarke.. 

Sak 35. Kort orientering ved leder 
Sak 36. Styrets arbeid – organisering i forhold til kontoret 
Sak 37. Kontorrapport 

37.1. Personale % 
Bjarke informerar om nye arbeidsfordelinger på kontoret. Bendik og Maria har bytta 
arbeidsfunksjoner. Bendik er no medlemssekretær og Maria er blitt prosjektansvarleg.  
37.2. Førsteraden 
Bjarke informerar at Stig K. Martinsen er ansatt som ny redaktør kor Terje Karlsen er ein 
samarbeidspartner. Styret er litt misfornøgd at dei ikkje har blitt spurt i ansettjingsprosessen. 
37.3. Prosjekt: Video til barn og instruktører om USF % Vises på dagen 
Førekjem ikkje på møte, skal visast neste møte. 
37.4. Hedersbevisninger % 
Det foreligger ein forespørsmål frå Henrik Carlsen om tildeling av hedersdiplom til Øvind 
Ekeberg ved hans avgang som klubbformann. Espen minnar styret på om at han allereie har 
mottatt ein slik diplom. Det blir diskutert at ein bør vera flinkare å tildela desse hederbevisa for å 
visa at ein settar pris for dei tillitsvalgte rundt om kring. Alle i styret blir bedt om å tenke på 
namn til neste møte som burde få hedersdiplom m.m. 

Sak 38. Londonturen – hva så? 
Bjarke ytrar ein mild frustrasjon om at det ikkje har kome noko konkret ut av londonturen, noko som 
er særs leit sidan det gjekk ein del pengar til turen. 
Sak 39. Økonomi og medlemstall 

39.1. Medlemstallene 
Per dags dato ligg dei på 3666 medlemmer. % 
39.2. Regnskap og budsjett % (på dagen) 
Bjarke orienterar, ingen endringar. 
39.3. Frifondmidler 2004 % Internt notat 
Går igjennom oversikta over alle tildelingane. Det blir stilla spørsmål til kva 
tildelingsprosedyrane er og det blir bestemd at det skal bli laga eit skriv om dette til neste 
tildeling. 

39.3.1 2. tildeling 2004 % Tildelingsforslag 
Det blir godkjend at 100 000kr. av frifondmidlene som er ført opp som grunnstøtte blir 
overført til prosjektstøtte. 25 000 kr. har gått til NTG sin tur til Mallorca og 25 000kr. har 
gått til Tromsø SKU, dei resterande 50 000 kr. blir fordelt på andre klubber. 

39.4. Søknader 
Det er ingen søknader til behandling. 

Sak 40. Turneringer 
Tidligere 

40.1. 4-landskamp % 
40.2. VM for ungdom 2004 % 

Arne Tjølsen var lagleder og utifrå runderapportene som ein kunne lese på Bergens 
heimeside hadde deltakarane det kjekt, men ingen superprestasjoner 

           av det norske laget 
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Kommende 
40.3. NM for ungdom 04 
Arrangør er Nord-Odal Sjakklubb og Espen ønskar at fleire frå styret, bortsett frå 
han sjølv og Hans Inge skal vera tilstades, men dette motargumenterast fordi det er på eit særs 
hektisk eksamens tidspunkt.  
40.4. NM for jenter 2005 
Sørum står fortsatt som arrangør, men ingenting nytt å rapportera. 
40.5. NM for skolelag 2005 % Søknad –Tromsø SKU 
Søknaden frå Tromsø blir innvilga. 
40.6. Åpne NM for jr 
Det diskuterast om ein ønskar at det åpna jr. NM fortsatt skal stå på USF si liste over årlege 
turneringar sidan interessa for akkurat denne turneringa har minska sterkt dei siste åra, men ein 
kjem ikkje fram til ein konklusjon og arrangør søkjast fortsatt. 
40.7. Nordisk individuelt i februar i Norge 

40.7.1 Brev fra Drammens Sjakkfestival % 
         Øystein Brekke skriv i eit brev til sjakkontoret at han han følar seg lurt viss det Nordiske mesterskapet for 
ungdom ikje blir holdt i Drammen sidan dette har vore del av planen til arrangørkomiteen lenge. Bjarke fortell at 
det er ikkje sjakkontoret som har gjort  noko gale, men det svenske sjakkforbundet har brukt retten til å sei nei, 
fordi det var ein del av dei utatte spelarane som ikkje kunne på det tidspunktet. Sjakkontoret hadde aldri lova 
Drammen Sjakkfestival noko, men sagt at det var høg sannsynleg så lenge Sverige svara og var positive. No 
sidan Sverige sa nei, vil turneringa bli holdt i februar, slik som reglementet for nordisk tilseiar. 
Sak 41. Barnas Grand Prix 

41.1. BGP 04 statusrapport 
Hans Inge orienterar. 

41.2. BGP 05 nytt reglement 
Hans Inge skal jobba med eit forslag om eit nytt reglement. 
Sak 42. Prosjekter og kurs 

42.1. Ungdomsutvalget 
42.1.1 ”Reisen til Spania 2004” 

Turen var særs vellukka, sjøl om han har gått med eit betydeleg underskudd. Alle deltakarane hadde 
det gøy og knytta band. Kanskje det var litt mykje å ta med seg så mange små på ein så stor tur , så 
neste tur blir nok planlagd innanfor Norden.  

42.1.2 Ungdomstreff ved Drammen Sjakkfestival 
Planen er å ha eit orienteringsmøte i Drammen om Ungdomsutvalget med pizza eller bowling som 
lokkemiddel. 

42.1.3 Sydafrikareise i samarbeid med NTG  
Styret ser på det som ein sak for ungdomsutvalget. 

42.2. Jenteutvalgets ”Jentebrigaden 2004-05”  
Silje fortell om den planlagde turen til Malmø i desember kor jenteutvalget skal ha med seg ein liten 
jentetropp. Det skal også etter planen arrangerast ein jenteleir under Drammen Sjakkfestival. 

42.3. Nye kurs 
Marte og Silje visar ulike forslag dei har angåande å lage eit såkalla superinstruktørteam som skal 
læra andre å vera instruktørar og blir bedt om å jobbe vidare med ideen. 
Sak 43. Andre saker 
Sak 44. Neste møte 
Neste møte blir satt til den 29.jan 2005. 
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Forbundsstyremøte nr 5/0405 
Lørdag 29/1-05 kl. 10:00 i Sjakklubben Stjernens lokaler på Seilduksgata, Oslo 
 
Dagsordenutkast 

 
Sak 45. Referater 

45.1. Forbundsstyremøtet nr. 3/0405 % (følger senere) 
45.2. Forbundsstyremøtet nr. 4/0405 % (følger senere) 

Marte har nokon vage forklaringer om kvifor referata ikkje er skrive endå og kjem med løfter om 
forbedring til neste møte. 
 
Sak 46. Kort orientering ved leder 
Uro grunna Sør-Afrika saka, styret må vera einige og støtte kvarandre utad. Det er eit 
solidaritetsansvar å sitja i eit styre. Det har vore ei forventa auke i deltaking i turneringer. God 
økonomi, faktisk betre enn nokon gong. Mange instruktørar og frifondmidla gjer det lettare å vera 
instruktør og USF får positive tilbakemeldinger. 
 
Sak 47. Økonomi og medlemstall 

47.1. Medlemstallene % 
Medlemstallet ligg per dags dato på 4288 medlem, som er opp imot talet frå i fjor. Det har blitt ein 
betre innmeldingskultur og det er betre ”kvalitet” på dei medlemma som er registrerte no.  

47.1.1 Etter-innmelding av medlemmer i 2004 (beslutt) %  Søknad 
OSSU ber om å få etterinnmeldt rundt 300 medlem sjøl om fristen har gått ut. Styret godtar dette, men 
vil påpeike ovanfor OSSU at dette er eit eingongstilfelle og viss det skjer igjen, vil styret ikkje godta 
sein innmelding. 

47.2. Regnskap 2004 % (følger senere) 
47.3. Budsjett for 2005 % 

Skal bli gjennomgått på neste møte. 
47.4. Budsjett for 2006, fastsettelse av budsjettforslag % 

Nokre noteringar på beløp og fordelignar på ulike postar, men skal ikkje bli fastsett før ein grundig 
gjennomgang neste møte. 

47.5. Frifondmidler 2005 % fra Tromsø SK 
Trond Romsdal takkar for frifond støtta og fleire klubbar rundt om kring i landet har utrykkja si glede 
for frifondstøtta. 

47.5.1 Gjeldende regler for 2005 % 
47.5.2 USFs tildelingsprinsipper, planlegging av arbeidet 

47.6. Søknader 
47.6.1 Støttekjøp av Lær Sjakk med Magnus (beslutt) % Gyldendal 

Ein seiar seg einige å kjøpe eit større opplag dersom USF får lov til å selja dei billegare enn 
utsalgspris. Viss ikkje kan ein kjøpe eit lite opplag til premier og lignende. 

47.6.2 Søknad om støtte til reise til Nordisk barneskolelag (beslutt) % 
Styret avviser saka frå Nordstrand, fordi det har aldri vore USF sin politikk å støtte reisende til 
turneringer itillegg til allereie ein sponsa lagleiar. 
Sak 48. Kontorrapport 

48.1. Personale % 
48.2. Førsteraden 

Alle har mottatt første utgaven under Stig K. Som redaktør og produktet var bra, men det vart retta 
kritikk mot at skrifta var særs liten for små barn. 

48.3. Utvikling av nytt undervisningsmateriale % 
Bjarke greiar ut for styre Bjarte Leer Salvesen si nye stilling ved sjakkontoret som ansvarleg for 
utvikling av nytt undervisningsmaterial. 

48.4. Prosjekt: Video til barn og instruktører om USF % (vises på dagen) 
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Styret får endeleg sett videoen og tykkjer at Espen og David gjer seg særs bra på TV. 
Filmsnutten skal trykkjast opp i eit ukjent antall. Kjem tilbake til dette seinare. 

48.5. Hedersbevisninger % 
Skal drøftast nærare på neste møte. 
 
Sak 49. Prosjekter 

49.1. Prosjektsøknad fra NTG Bærum 
Bjarke reagerer på at Simen har sendt inn søknaden i namnet til USF, utan å opplyse kontoret.  
Styret beklager på det sterkeste at søknaden ble sendt til LNU, uten at USF ble 
opplyst om dette. Siden søknaden blander sammen organisasjonene USF og NSF gir 
det et uklart bilde på vår organisasjonsstruktur, en struktur USF er blitt bedt 
om, fra bevilgende innstanser, å ha et veldig ryddig å avklart forhold til, og 
vi håper derfor at denne søknaden ikke vil få negative konsekvenser for USF i 
så måte. 
 
Søknaden % (følger senere) 
Styret ble på møtet 26/1 fremlagt søknaden NTG sendte i USF sitt navn til LNU. 
Styret leste gjennom søknaden, med tanke på å eventuelt fremme den for LNU innen 
1. mars. Styret fant at de ikke kunne stille seg bak søknaden slik den forelå. Styret i USF vil 
understreke at vi ønsker et aktivit samarbeid med NTG, og skulle NTG Bærum ønske å fremme nye 
forslag til prosjekter vil vi understreke at vi ønsker å samarbeide om disse, slik at de både kan 
oppfylle USF sine behov og NTG sine. 

49.1.1 Saksbehandlingen % 
Sakspapirene blei gjennomgått og styret blei orientert om maildiskusjonen som hadde pågått. 
 
 
Sak 50. Kurs og konferanse 

50.1. Instruktørkurs 
Silje og Marte skal jobba med å få fram eit konkret forslag til neste møte. 

50.2. Organisasjonskurs for medlemmer av forbundsstyret % 
Maria kjem med eit forslag over fleire sentrale punkt om organisasjonsarbeid som kan bli tatt opp på 
dette kurset og at eit slikt kurs bør bli holdt etter årsmøte. Styret tykkjer det er ein positiv ide og skal 
kome tilbake seinare med dato og tidspunkt som passar for alle medlemma i styret. 

50.3. USFs konferanse for sentrale tillitsvalgte % 
50.3.1 Forprosjekt ved Sjakkontorets personale 

For å få meir ut av ein planlagt studieturen til Amsterdam ser sjakkontoret på det som ein god ide å 
reise ned på førehand for å såleis kunne planleggje og organisere turen mykje betre, noko som vil gi 
lederkonferansen 2005 eit særs godt utgangspunkt. Styret stiller seg positive til dette. 

50.3.2 Lederkonferansen 2005, fastsettelse av tid, sted etc. 
Skal behandlast nærare og kjem tilbake til tidspunkt seinare 
 
Sak 51. Utvalg og komiteer 

51.1. Ungdomsutvalget  (UU) % 
Marte kjem med ei forslag til styret om å erstatte Askild Bryn og Ivar Abusdal i ungdomsutvalget med 
3 nye medlem: Kristian Aandal, Magne Sagafoss og Stefan Randjelovic. Styret vedtar dette, men 
Espen ønskar også eit medlem frå Stavangerområdet og dette skal jobbast med. 

51.2. Uttakningskomiteen (UK) 
Etter mail frå Øystein Brekke, kjem òg Espen med same oppfordring. Kom med forslag til nye 
tillitsvalgte, ver aktive i prosessen og ikkje vera redd for å seia kva ein meinar. 

51.2.1 Valgkomiteen (VK) 
Leiar Øystein Brekke, Kristian Trygstad, Stein Tore Gausdal, vara Håvard Løvik,  

51.2.2 Instruktørutvalg (IU)  
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Silje og Marte har foreløpig tatt på seg ansvaret for å fikse eit superinstruktørteam, men 
det kan ikkje bli oppretta eit nytt utvalg før årsmøte. 
 
Sak 52. Årsmøte  

52.1. Årsberetning  
52.2. Valg 

52.2.1 Forbundsstyret % 
52.2.2 Valgkomité 

Alt angåande årsmøte skal bli grundig gjennomgått på neste møte. 
 
Sak 53. Turneringer 

53.1. BGP 2004 
53.2. BGP 2005 

Orientering av Hans Inge. Litt lågare deltaking enn i 2003. Hans Inge ser for seg ei større styring av 
planlegging og arrangering av turneringer slik at ein unngår at store turneringar kjem samtidig. Må òg 
sjå på å gjera søknadsfristane meir fleksible sånn at det blir lettare for klubbar å arrangere ei turnering. 

53.3. NM for jenter 2005 
Skal vera til helga (4-6feb.) Espen ska vera turneringsledar, medan Anita og Marte skal spela så det 
blir eit godt oppmøte frå styret. 

53.4. Nordisk individuelt 2005 
Skal avholdast i Oslo på Perminalen hotell.  

53.5. Oslomesterskapet for skolelag 2005 (beslutt) % Søknad 
Styret avgjer at Oslo står fritt til å arrangera det når dei sjølv tykkjer det passar best. 

53.6. NM for skolelag 2005 
Skal arrangerast i Tromsø, årsmøte for USF skal avhaldast og dei styremedlemma som skal reisa blir 
einige om å sova på madrassar på skulen. 

53.7. Åpne NM for jr 2005 
Søkjar arrangør og styret spør seg nok ein gong om det er ei levedyktig turnering? 

53.8. NM for juniorlag (arrangør søkes) 
53.9. NM for ungdom (arrangør søkes) 

Må jobba hardt for å finna arrangør til desse to turneringane. 
53.10. 1. VM i skolesjakk  

Styret stiller seg ikkje positive for å sende nokon til VM i skulesjakk når ein allereie har eit VM og eit 
EM kor ein sendar unge spelarar. 
 
Sak 54. Andre saker 

54.1. Hilsen fra Magnus Monsen % 
54.2. Informasjonsbeøk fra funksjonshemmet ungdom % 

Sak 55. Neste møte 
Neste møte blir satt til tirsdag 22. februar 
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Forbundsstyremøte nr 8/0405 
Lørdag 23/04-05 kl. 14:30 på Reinen Skole i Tromsø 
 
Deltok:  Espen Andersen, Silje Bjerke, David Lilleøren, Marte Egeland, Hans-Inge Kongevold, 

Torstein Bae, Ivan Randjelovic og Bjarke Kristensen.  
Deltok ikke:  Per Blikra. 
 
Dagsordenutkast 

 
Sak 0. Årsmøtet 

0.1. Referenter og fullmaktskomité. Styret foreslo og fant kandidater. 
0.2. Valgkomité: Styret besluttet å foreslå følgende personer: 

Leder Espen Andersen (Åvangen BSK) 
Medlem Håvard Løvik (Stavanger SKU) 
Medlem Anita Hersvik (Bergens SKU) 
Varamedlem Ulf R. Hansen (Tromsø SKU)  

0.3.  Hedertegn 
0.3.1 Beslutt: Styret foreslår Finn Møller (SK 1911 U) til æresmedlemskap i USF for 

hans livslange innsats for barn og unge i NSFU og USF. 
Sak 1. Diverse saker 

1.1. Søknad fra KOM forlaget støttekjøp av Simens bok om Magnus 
Beslutt: USF ønsker ikke at gjøre støttekjøp av boken. Styret mener ikke USF bør gjøre 
støtteoppkjøp av kommersielt produserte bøker i etterkant av utgivelse. 

1.2. Søknad fra forlaget Gyldendal om støttekjøp av Simens bok om Magnus 
Beslutt: Samme begrunnelse som ovenfor. 

Sak 2. Neste møte 
Bør fastsettes tidligst mulig etter Årsmøtet. 

 
Ref 
Bjarke 


