
Styremøte #3 – 2021 Innlandet SKU.
Dato: 17.09.2021
Sted: Skype
Tid: 20:00 – 21:30

Tilstede: Bjarne Gjørvad (Gjøvik SKU), Espen Frøyshov (Hamar SSU), Sverre Johnsen (Kongsvinger 
SKU), Øyvind Henriksen (Kongsvinger SKU)

Fraværende: Bernt Kristian Øye (Gjøvik SKU)

Referent: Øyvind Henriksen

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

2. Referat forrige styremøte  
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

3. Økonomi  
10.000 fra Sparebankstiftelsen brukes til sjakkmateriell. Vi lander pakken som Bjarne har undersøkt.

 12 stk klokker a 290        3480
 12 stk brett  a 190           2280
 12 stk brikker a 225         2700  blir det tilsammen  8460
 ca. 20 stk lær sjakk 1+2 og matt i ett  ca. 1400,- 

Bjarne bestiller og hører med Greveløkka om de kan oppbevare det.

3D-skriver koster ca. 5.000 kr. Det koster ca to kroner i plast for å skrive ut en sjakkbrikke. Espen 
kjøper inn 3D-skriver og satser på å få laget premier til kretsmesterskapet i oktober.

Øyvind har søkt støtte til Gjensidigestiftelsen, frist 15.sept. Søknaden var omtrent lik den forrige og 
dreide seg om støtte til kretssamlinger, Innlandsserien og nettsjakk.

4. Innlandsserien  
Vi gikk igjennom og reviderte på invitasjon og reglement, samt oppstartstidspunkt. Espen sender ut 
invitasjon til klubbene.

5. Politisk kontakt  
Trond Nerland har vært i kontakt med IFKs hovedutvalg for kultur som er ledet av Kjerstin Lundgård. 
Et veldig godt møte. Trond lurte på om han kan få mandat fra styret til å ta dette videre politisk for å 
få støtte til sjakken. Styret vedtok at Trond får et slikt mandat. Trond må selvsagt holde styret 
informert. 

6. Terminliste 2021  
 BGP/ Innlandscupen 2021: Greveløkka, Elverum, Gjøvik, Kongsvinger, Ridabu++
 Treningssamling 2021
 KM Skolelag – utsette til neste år
 KM Individuelt Kongsvinger 24.oktober med treningssamling 23.oktober
 Greveløkka BGP 7. november med treningssamling 6. november.
 NM Bergen 12.-14. november
 Hamar BGP i begynnelsen av desember er noe usikkert
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 Greveløkka BGP 24. januar, treningssamling 23. januar

7. Eventuelt  
Vi har blitt forespurt om vi vil holde årsmøte på Greveløkka under samlinga i januar. Styret vil heller 
satse på å holde et digitalt årsmøte neste år.

Vedtak om støtte til NM i november: 500 kroner per deltaker.

FMSI – Øyvind sendte ut en evaluering etter vårens opplegg og ba om innspill etter at de nå bare har 
fått 6-7 deltakere denne høsten. Det ble uttrykt ønsker om mer fysiske samlinger, men også om at 
dette bør være et stimuli til de beste, i tillegg til at man kan finne på annet opplegg innimellom. 
Øyvind tar med seg dette til prosjektgruppa FMSI.

Neste styremøte settes til fredag 5. november kl 2000.
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