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Styremøte referat 5 – 2020 Innlandet SKU. 
 

Dato: 19.10.2020 

Sted: Skype 

Tid: 21:00 – 22:00 

Tilstede: Bjarne Gjørvad (Gjøvik SKU), Espen Frøyshov (Hamar SSU) , Sivert Ørsleie (Hamar SSU), 

Sverre Johnsen (Kongsvinger SKU), Bernt Kristian Øye (Gjøvik SKU) 

 

Forfall: Guro Nordby (Hamar SSU), Vidar Hagen (Greveløkka BSK) 

Referent: Bernt Kristian Øye 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

2. Referat forrige styremøte 
Referat fra forrige styremøte ble godkjent 

 

3. Økonomi av Guro 
Status og info Innlandet SKU 

Vi har for lav omsetning til å kunne få kompensasjon for MVA pga vi kommer under grensen på kr 

100 000,-  for å søke om momskompensasjon og får derfor ikke søkt 

Fordel at det ikke blir arrangert turneringer pga Covid 19 kompensasjon  

Vi har fått inn kr 20 000,- fra «Flere mot Sjakktoppen». Pr i dag er det kr 25 218,- kr totalt på konto 

Sponsor: 

Bjarne vil sjekke ut om A-media vil gi støtte til Innenlandscupen. Vi må sette opp et regnskap for 

utgifter til lokaler, premier med mer. 

 

4. Innlandscupen 2020 
Vi slår Innlandscupen 2020 sammen med 2021 

 

5. Rekruttering av sjakkspillere til klubbene 
Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe klubbene til å få flere sjakkspillere? Dette må være opp til hver 

enkelt klubb selv på hvordan de vil rekruttere. 
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6. Terminliste 2020-2021 
● NM Ungdom Bergen 13.-15.nov 

● Ridabu BGP Hamar SSU 5.des har ikke lokaler 

● Greveløkka GBSK treningssamling 16.januar – Innlandet SKU stå ikke som arrangør 

● Årsmøte Innlandet SKU gjennomføres den 16.1.21 

 

● BGP/ Innlandscupen 2021: Greveløkka, Elverum, Gjøvik, Kongsvinger, Ridabu++ 

● Treningssamling 2021 

● KM Skolelag, samt Fylkesfinalen i Sjakk9ern og evt Sjakk5ern Greveløkka BSK 

● KM Individuelt Kongsvinger 

 

7. Eventuelt 
De som er på valg til neste år må gi tilbakemelding om de ønsker å fortsette. Dette gjelder for leder 

og de som har sittet i 2 år 

Sivert og Øyvind ser på hvilke konkrete tilbud vi kan få til for våre utøvere fra «Flere mot 

sjakktoppen» Utøvere bør velges ut fra både innsatt, motivasjon og ferdigheter. 

 

 

Neste styremøte og årsmøte blir den 16.1.21 

      

 

 

 

 


