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Styremøte 4 – 2019. Hedmark SKU – Referat. 
 

Dato: 19.10.2019 Sted: Greveløkka skole 

Tilstede: Trond Nerland, Vidar Hagen, Arne Martin Hatterud, Egil Voldheim, Guro, Elin, Øyvind 

Henriksen, Sivert og Siri-Anne Ystad Deglum (deler av møtet) 

Referent: Vidar Hagen 

 

1. Godkjennelse av referat. 
 

Referatet ble enstemmig godkjent i møtet. Det ble knyttet noen kommentarer til kontingenten for 

neste år.  

Kontingenten vedtas av årsmøtet. 

 

2. Økonomi 
 

Elin orienterte om den økonomiske situasjonen. Økonomien er god og sunn. Saldo på konto er kr. 

26.457,05,-. Vi venter fremdeles på kr. 40.000,- fra fylkeskommunen.  

Dommerkurs arrangert av kretsen er blitt dekket av hver enkelt klubb.  

Kommende utgifter: 

Premier Innlandscupen:  5.000,- 

NM for ungdom (5 x 950,-):  4.750,- 

Honorar treningssamling:  16.500,- 

Reise:     3.000,- 

Leie av lokaler:    3.000,- 

Premier KM:     

 

3. KM for barn og ungdom 
 

Trond Nerland informerte om KM for barn og ungdom som arrangeres på Greveløkka skole søndag 

20. oktober 2019.  

 

4. Kretssamling 
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Trond informerte om kretssamlingen som arrangeres på Grevløkka skole 19.10.2019. Det er hele 27 

deltakere på kretssamlingen. 

Instruktører på treningssamlingen var: Torbjørn Ringdal Hansen, Sheila Barth Standford og Kristoffer 

Gresli. 

 

5. Regionsamling Arstad skole 
 

Region samlingen ble arrangert av Hamar SSU den 28. og 29. september 2019. Guro informerte om 

samlingen. 

Dette ble en bra samling. Det var 15 deltakere på region samlingen. Høstferien skapte en utfordring i 

forhold til antall deltakere på samlingen. Samlingen ble arrangert på Arstad skole for andre året på 

rad og dette har fungert bra. Det var ingen som overnattet i forbindelse med samlingen i år. 

Det koster kr. 750,- for å delta på samlingen. Det ble diskutert om denne prisen er for høy i forhold til 

å få flere deltakere på disse samlingene. Prisen på kr. 750,- er fastsatt av USF.  

Styret kom med forslag om man skal sponse lokallagene med deler av deltakeravgiften for å få økt 

deltagelsen. 

Alle inntektene fra regionsamlingen går til USF. 

 

6. SjakkINN 
 

Barne- og ungdomssjakk i Innlandet. 

Det ble vurdert om man ved overgangen til Innlandet SKU skal velge ett nytt styre.  

Dagens styre består i dag av følgende personer: 

Trond – leder 

Guro – styremedlem sitter for 1 år til 

Sivert – styremedlem sitter for 1 år til 

Øyvind – styremedlem på valg 

Elin – kasserer på valg 

Siri-Anne – valgkomité 

Anders – valgkomité 

a) Vedtekter for innlandet SKU 

De foreliggende vedtektene for Hedmark SKU ble gjennomgått og oppdatert i forhold til at man ved 

årsskiftet skal over til Innlandet SKU.  

Forslag til nye vedtekter blir oversendt til styret på høring. Vedtektene vedtas av årsmøtet våren 

2020. 
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Det ble også forslått at man lager egne retningslinjer for Innlandet sjakkrets. Elin samler dette i ett 

eget dokument. 

 

7. USF/NSF – prosjekter 
 

a) Sjakk og samfunn 

Sjakk og samfunn er et NSF- tiltak. 

Det har kommet henvendelse via Facebook til Geir Brobakken i forhold til dette. Geir Brobakken har 

dialog med NSF vedr. engasjement i forhold til dette. 

 

b) Skolesjakken 

Skolessjakken skal å rulles ut. Tron har fått henvendelse fra USF ved Jorunn Brekke om å være 

fylkeskoordinator for skolesjakken i Innlandet. Geir Brobakken i HSS har også vært interessert i å ta 

jobben som fylkeskoordinator for skolesjakken i Innlandet. 

Fylkeskoordinator for skolesjakken i Innlandet er lyst ut som en ledig stilling. 

Trond er i tenkeboksen i forhold til om han ønsker denne stillingen eller ikke.  

Fylkeskoordinator stillingen vil være en ca. 40% stilling frem til årsskifte 2019/2020. Ved årsskiftet vil 

stillingen bli utvidet til en større stillingsprosent. 

Guro argumenterte for at Geir Brobakken er en god kandidat til denne stillingen og han ønsker å ta 

denne jobben. Trond Nerland er også en aktuell og god kandidat som da har blitt forespurt om å ta 

denne jobben. Geir og Trond snakker sammen om dette og avklarer seg i mellom hvem som tar 

denne stillingen. 

 

c) 2- kronersmodellen 

Det ble gitt en kort informasjon om 2 – kronersmodellen 

 

8. Hjemmeside – sosiale plattformer 
 

Sivert informerte om status for hjemmesiden.  

Lars Kristian Nygaard er en viktig person i forhold til videre utvikling av hjemmesiden til sjakkretsen. 

Sivert jobber videre med utviklingene av hjemmesiden og tilpasning til ny hjemmeside for Innlandet 

sjakkrets ungdom. 

 

9. Dommerkurs 
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Det ble avviklet kretsdommerkurs på Greveløkka skole søndag 1. september 2019. 

Hans Olav Lahlum var kursansvarlig.  

Alle deltakerne på kurset besto prøven. 

Deltakerne på dommerkurset trenger praksis. De ønsker å delta på lokale turneringer og også andre 

turneringer.  

Det kom forslag om å sponse nye dommere til forskjellige turneringer. 

 Kongsvinger sjakklubb skal arrangere Landsturneringen 2022 på Kongsvinger sammen med 

Nordstrand sjakklubb. Det behov for dommere til denne turneringen og de som nå har gjennomført 

dommerkurs er aktuelle til å være dommere på landsturneringen. 

 

10. Terminliste 
 

Trond Nerland hadde en kort gjennomgang av terminlista for kommende arrangementer. 

 

11. KM – arrangementer 
 

KM for skolelag ønskes avholdt i mars 2020. Greveløkka BSK har sagt seg villige til å gjennomføre 

dette arrangementet. Det kom ingen innsigelser til dette og Greveløkka BSK tar da dette opp i sitt 

neste styremøte og vedtar da om de tar dette arrangementet. Så snart Greveløkka BSK har tatt en 

beslutning gir de tilbakemelding til kretsen. 

KM individuelt ble også nevnt uten at det ble tatt noen beslutning i forhold til hvem som tar dette 

arrangementet. 

 

12. Årsmelding/søknader/rapporter 
 

Trond ønsker å få tilsendt bilder som han kan bruke i årsrapporten. 

Årsrapporten klargjøres av Trond. 

Neste års søknad om kulturstøtte utarbeides for hele innlandet sjakkrets. 

Det kom inn forslag om det skal gis støtte for å delta på ledersamling i regi av USF/NSF. Det ble gitt 

tilsagn om at Innlandet sjakkrets ungdom skal kunne gi støtte til dette. 

 

13. Eventuelt 
 

På grunn av NM i lyn- og hurtigsjakk 10. og 11. januar 2020 flytter Greveløkka BSK sin BGP turnering 

til den 18.01.2019. 
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Neste styremøte blir den 01.12.2019 på Ridabu skole. 

 

 

 

 


