
Styremøte #4 – 2021 Innlandet SKU.
Dato: 19.11.2021
Sted: Skype
Tid: 20:00 – 21:30

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

Referent: Bjarne Gjørvad.

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

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

3. Økonomi  
Innlandet SKU har søkt støtte på 50.000 på tilskudd til kulturaktiviteter for barn og ungdom. 

4. Innlandsserien  
Ny gjennomgang. Utfordringer med lange avstander. Hvordan kan vi løse dette?  Mange forslag ble 
luftet. Kvalifisering,møtes på f.eks.bibliotek midt mellom 2 klubber, klubb mot klubb (flere på hvert 
lag) Møtes på helg m/flere partier m.m. Det sosiale må fremheves,pizza pause. Jobbes mer med og 
lanseres i 2022.

5. Politisk kontakt  
Trond Nerland møtt politisk og administrativ ledelse for IFK 18.november. Møtet hadde godt håp om 
støtte framover jfr. dans hadde fått støtte.

6. Terminliste 2021  

 BGP/ Innlandscupen 2021: Ridabu har trukket seg. Hvem kan arrangerer et til?
 Greveløkka BGP 24. januar, treningssamling 23. januar
 Treningssamling 2022
 KM Individuelt 2022?
 KM Skolelag 2022 Greveløkka
 BGP – Innlandscupen 2022 – Elverum – Lillehammer?
 Kongsvinger BGP – Innlandscupen april + 1 til  
 Gjøvik BGP – Innlandscupen juni + oktober

Styret vedtok å nulle Innlandscupen 2020/21 da bare 4 turneringer var avholdt og utfordringer med 
ungdom som flyttet opp en klasse fra ett år til ett annet gjør det utfordrende å få rettferdighet. Ble 
også enige om at max 2 turneringer fra hver klubb skulle telle med i Innlandscupen 2022.

7. Årsmøte 2021  

Vedtak: Avholdes digitalt mandag 24 januar kl.19.00 Årsmelding og regnskap behandles av styret på 
mail.
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Valgkomite: Guro og Trond
Hvem stiller og hvor mange trenger vi inn? 3 stk+vara
Styret mente det var viktig at alle aktive klubber var representert i styret.

Styret for 2022:
Styreleder, Espen Frøyshov 1 år (på valg) Stiller på nytt.
Styremedlem, Bjarne Gjørvad 1 år igjen
Styremedlem, ledige plass
Styremedlem, sekretær
Styremedlem, kasserer

Sverre og Øyvind er ferdig med sine perioder. Gjenvalg? Minst 1 stiller fra Kongsvinger

Bernt Kristian Øye har trukket seg

Revisor: Geir Brobakken?

Valgkomite: 2 personer

8. E-signering  

Jeg har funnet en side hvor vi kan signere dokumentene gratis. GetAccept.com Det sparer oss for 
arbeid med å få signert styredokumentene.

Vedtak:   GetAccept.com kan brukes til å underskrive styredokumenter samt årsmøtedokumenter.

 

9. Eventuelt  
Styret drøftet muligheten for å få aktivitet i «døde» klubber» samt etablere nye der det ikke er. Sverre
tar kontakt med Nord-Odal, mens Bjarne kontakter Lillehammer og Elverum og Otta. Kretsen vil bistå 
lokale drivkrefter i ett forsøk på å få en lokal klubb opp å gå.

Espen demonstrerte pokaler som var utformet med kretsens egen printer.

Øyvind informerte om «flere mot sjakktoppen» 

sign. Bjarne.
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