
Referat fra forbundsstyremøte 11/2 – 09 
 
Tilstede: Håvard Løvik, Charlotte Tjølsen, J.Paul Schmidt, Lars Pilø, Ellisiv Reppen og Dag 
Danielsen (generalsekretær). 
 
Forfall:  Øyvind Malin, Hans-Inge Kongevold, Truls Jørgensen og Jøran Aulin-Jansson. 
 
Sak 72 08-09 Valg av referent 
 
Vedtak:  Dag Danielsen ble valgt til referent. 
 
Sak 73 08-09 Oppnevnelse av nytt UK 
 
Vedtak:  Marthe Egeland og Kjetil Stokke ble valgt til faste medlemmer i UK. Inge Skrondal 
ble valgt til varamedlemmer. UK består i tillegg av turneringssjef J.Paul Schmidt. 
Generalsekretæren i USF er også medlem av utvalget, men har ikke stemmerett. 
 
 
Sak 74 08-09 Barnesjakk.no. Oppnevnelse av arbeidsgruppe. Forslag til budsjett. 
 
Vedtak: Bendik Bjerke, Truls Jørgensen og Bjarke Sahl ble valgt til medlemmer av 
arbeidsgruppen. Dette innebærer at den foreløpige prosjektgruppen ble bibeholdt. Forslag til 
budsjett bes fremlagt av prosjektgruppen og behandles av styret. 
 
Styret  ber om at søknaden om prosjektmidler til departementet oversendes til styrets 
medlemmer. 
 
Sak 75 08-09 Hvordan få flere BGP-turneringer? 
 
J.Paul Schmidt redegjorde for at det foreløpig var ført opp kun 14 turneringer i BGP på 
terminlisten for våren. Det blir arrangert en rekke turneringer i Østlandsområdet, men ellers i 
landet er turneringstilbudet nesten fraværende. HL opplyste at det er flere turneringer på gang 
i Rogaland og at disse vil bli terminfestet i nærmeste fremtid 
 
Vedtak: Sjakkontoret sender ut e-post til klubbene med påminnelse om at det arrangeres få 
turneringer og oppfordring om at det arrangeres flere turneringer. Forespørselen bør også 
inneholde spørsmål om  hvorfor det avholdes få turneringer. 
 
 
Sak 76 08-09 Hvilke klasser i USFs NM-arrangementer bør rates? 
 
I følge dagens reglement rates kadett og junior nasjonalt. Det forelå intet forslag om å vedta 
endring av dagens praksis. 
 
Sak 77 08-09 Frivillig vandelsattest for barn 
 
Håvard informerte om status. 
 
Sak 78 08-09 Årsberetning for USF 
  



Årsberetningen er under fortsatt utarbeidelse. 
 
Sak 79 08-09 Økonomi 
 
USFs økonomiske status ble gjenomgått. Det ble understreket viktigheten av å formidle til 
tillitsmennene i organisasjonen at økonomien i organisasjonen i hovedsak avhenger av hvor 
mange medlemmer og lokallag vi har. Dette setter rammene for hvilke tiltak i organisasjonen 
som kan gjennomføres og støttes økonomisk. Dette er kanskje den største utfordringen for 
USF i tiden fremover. Det er derfor viktig at lokallagene er flinke til å verve, registrere og 
innrapportere medlemmer til USF sentralt. 
 
Det har i år blitt brukt langt mer penger til representasjon enn budsjettert.  
 
Sak 79 08-09 Revidert budsjett 2009 og utkast til budsjett 2010 
 
Utkast til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010 ble gjenomgått. Styrets medlemmer 
ble bedt om å sende innspill til disse til sjakkontoret innen onsdag 18/2.  
 
Styret ber Truls Jørgensen utarbeide en rapport om barnesjakk.no til årsmøtet i USF. 
 
Sak 80 08-09 Eventuelt 
 
Lars Pilø mente at det var viktig at oversendelsen av dokumentasjon om sjakk i skolen ble 
fulgt opp mediemessig og politisk. Håvard Løvik mente at dette skulle avventes og at man 
skulle komme tilbake til dette etter samråd med NSF. Håvard kontakter Jøran Aulin-Janssson 
i sakens anledning. 
 
J.Paul Schmidt redegjorde for at det på grunn av lang reiseavstand og begrensede 
kommunikasjonsmuligheter til Alta, forelå en forespørsel fra arrangørens side om å redusere 
den totale spilletiden.  Dette ble foreslått ivaretatt ved: a) å redusere betenkningstiden under 
NM for barneskolelag, eller b) kutte turneringen med en runde. 
 
Vedtak: Styret vedtok enstemmig å redusere rundeantallet i mesterskapet med en runde. 
 
J.Paul Schmidt redegjorde videre for at NM i sjakk i Frosta hadde vært et vellykket 
arrangement med 37 deltakere. 


