
Referat fra styremøte nr. 5 - Hedmark 
sjakkrets ungdom – 07.12.2019. 

 

1. Generelt 
Deltakere: Trond Nerland, Elin Guldbrandsen, Bernt Kristian Øie og Vidar Hagen. Siri Anne Ystad-

Deglum var med under eventuelt for å orientere om arbeidet i valgkomiteen. 

Det viktigste med dagens møte var gjennomgang av forslag til vedtekter for Innlandet Sjakkrets 

Ungdom. 

2. Referat 19.20.19. 
Gjennomgang av referat fra sist styremøte 19.10.19. Noen korrigeringer tas inn i referatet. Oppdatert 

referat legges ut på kretsen sine nettsider av Sivert. 

 

3. Økonomi 
 

Kr. 4.200 på bok pr. i dag 07.12.19. (4.199,-) 

Elin utbetaler støtte til deltakere i NM for ungdom, deltakere på ledersamlingen (Trond og Ander) og 

støtte til dommeraspirantene Tobias Nerland og Leander Eriksen. De støttes med kr 950 hver, som er 

det samme beløpet som deltakerne. Kretsen trenger dommere, og det er derfor viktig å bidra til at vi 

får flere dommere. 

Vi venter fortsatt på støtte fra Hedmark fylkeskommune – 40.000,-. Innlandet fylkeskommune fra 

årsskiftet. Beløpet utbetales vanligvis i slutten av desember måned. Når beløpet er inne, utbetaler 

Elin alle støttebeløp. 

Vist til Retningslinjer og rutiner for Hedmark Sjakkrets Ungdom, utarbeidet av Elin Guldbrandsen, og 

datert 20.11.2019. 

4. SjakkINN 
 

a. Vedtekter for innlandet SKU(ISU) 
 

Gjennomgang av kommentarer fra Håkon Haugsrud leder i Åsmarka BUSK. Vedtektene ble redigert 

fortløpende i møtet. Trond Nerland redigerte vedtektene i møtet. Se vedlegg til referatet. 

Vist til Retningslinjer for Innlandscupen. 

Utkastet til vedtektene ble behandlet i styremøtet. Vedtektene skal behandles av på årsmøtet den 

18.01.2020. Forslag til årsmøtet ble utarbeidet av styret under møtet. 



b. Prosess SjakkINN forøvrig 
 

Valgkomiteen jobber med å komme frem til kandidater til det nye styret som skal velges på årsmøtet 

den 18.01.2020.  

Forslag om at Hedmark Sjakkrets Ungdom avvikles og at Innlandet sjakkrets ungdom opprettes. 

Årsmøtet skal gjennomføres i forbindelse med treningssamlingen på Greveløkka skole den 

18.01.2020 kl. 12:00. 

 

5. Terminliste 2020 
 

Treningssamling på Greveløkka skole 18.01.2020. Arrangeres av Greveløkka BSK og støttes av kretsen 

som del av de 6 treningssamlingene det er søkt om overfor Innlandet fylkeskommune. 

Årsmøte avvikles på Greveløkka skole lørdag 18. januar.  

BGP/UGP turnering Greveløkka skole 19.01.2020. Arrangeres av Greveløkka BSK. 

Forslag om at KM for skolelag arrangeres av Greveløkka BSK 20. – 22. mars 2020.  

Kongsvinger SKU ønsker BGP/UGP den 25. april 2020, muligens med treningssamling samme helg. 

BGP/UGP turnering i Gjøvik 09.05.2020. Arrangeres av Gjøvik sjakklubb. 

Forslag om at KM Innlandet individuelt 2020 arrangeres av Gjøvik sjakklubb 23. – 25. oktober 2020.  

Treningssamling på Gjøvik i forkant av KM individuelt. Arrangeres av Gjøvik sjakklubb. 

6. Årsmelding/søknader/rapporter 
 

Gjennomgang av årsmelding. Leder har ikke fått tilsendt bilder, men bruker bilder han har tilgang til i 

Årsmeldingen. Årsmeldingen vil bli gjennomgått på årsmøtet den 18.01.2020 på Greveløkka skole. 

Det har ikke kommet innspill til utkastet til årsmelding fra styrets medlemmer. 

Søknad om tilskudd til kulturaktiviteter for barn og ungdom er levert innen fristen. Fakta feil om 

medlemstall i søknaden er blitt korrigert. Vi søker om støtte til seks treningssamlinger og to 

sjakkmesterskap i Innlandet – styret fra 2020 fungerer som prosjektledelse. Leder budsjetterer med 

utgifter på vel 150 000, inntekter på ca. 50 000 og støtte fra fylkeskommunen på ca. 100 000. 

Medlemstallet har vokst fint i 2019, og leder har levert en gjennomarbeidet søknad som er godt 

begrunnet. 

7. Eventuelt 
 

Styret undersøkte med valgkomiteen, ved Siri Anne, vedr. status i forhold til kandidater til nytt styre i 

ISU. Trond ønsker ikke gjenvalg etter fem år som leder og 6 år i styret totalt. Forslag om at man får 

inn en representant til fra Oppland i det nye styret til ISU. 



Valgkomiteen har jobbet med å finne kandidater. De har noen kandidater pr. nå. Disse er: Øyvind 

Henriksen - Kongsvinger, Guro Nordby - Hamar, Sivert Ørsleie – Hamar, Bernt Kristian Øie – Gjøvik. 

Kanskje Leif Olav Thoresen – Gjøvik. Mulig Anders Skuggerud Dahl. 

Styret med leder og styremedlemmer velges på årsmøtet på Greveløkka skole den 18. januar 2020. 

 

Ridabu skole, lørdag 7. desember 2019. 

Vidar Hagen, referent. 

 


