Referat fra felles styremøte i SK 1911 og 1911U, 14. april 2021
Tidspunkt: 14. april 2021 klokka 1730. Møtet foregikk på nett.
Geir Nesheim, Harald Furnes, Vegard Sørheim, Erik Løveid, Andreas Kimsås, Frode Urkedal, Per Olsen,
Johs. Kjeken, Gaute Bergan og Thore Roksvold deltok på møtet.
Før møtet forelå et notat fra Geir om plan for 1911 i framtida. Det dreier seg om felles tiltak som vil
være aktuelle og relevante for både SK 1911 og 1911 U, og som de to klubbene kan samarbeide om,
samtidig som de slår seg sammen til én klubb. Tiltaka som blei omtalt i notatet, tar sikte på å styrke
aktiviteten for begge laga, og vil forutsette aktiv medvirkning fra begge for å lykkes. I denne
sammenhengen blei det lufta noen tanker om den sammenslåtte klubbens navn. Det var enighet om
at klubben bør satse på lokal forankring i Nordre Aker. Innledningsvis nevnte Geir også at SK 1911
fyller 110 år til høsten, og at det bør markeres.
I likhet med andre sjakklubber er det tendens til synkende medlemstall også i SK 1911. På den
bakgrunnen er det naturlig at rekruttering står sentralt i plannotatet Geir presenterte på møtet, men
elitesatsing vil også bli prioritert. Planarbeidet er tenkt organisert som et prosjekt, foreløpig kalt
«1911-prosjektet». Ei skisse til prosjektmandat var delt inn i bolkene «Visjon», «Misjon» og «Mål»,
der «Mål»-bolken var mest omfattende, med 13 underkategorier.
På møtet brukte vi noe tid på å diskutere visjonen, som i plannotatet var uttrykt i tre punkter: 1)
Prosjektet skal løfte 1911 til å bli «en sjakklubb i verdensklasse» innen utgangen av 2025, og ha ei
positiv utvikling også etter det, 2) medlemsutvikling og tilbuda til bredde, topp, unge og alle
kategorier begynnere skal være fremragende, og 3) 1911 skal være godt kjent – en merkevare og en
målestokk for andre både i sjakken og i samfunnet.
De enkelte underpunkta i målbolken er konkretiseringer av tiltak som skal støtte visjonen. Her dvelte
vi særlig ved punktet «Nye lokaler». Større, mer og mer variert aktivitet forutsetter andre lokaler enn
dem vi har nå. Å fortsette å leie lokaler synes på kort sikt billigere og mindre forpliktende enn å eie,
men å eie lokaler gir større fleksibilitet. Samarbeid med andre slags lag og foreninger – og Oslo
kommune – kan åpne interessante muligheter. 1911 har etablert en tilknytning til Nordre Aker som vi
vil søke å føre videre.
Til å stimulere rekrutteringsarbeidet blei tanken om et akademi for unge sjakklærere lansert. Klubben
kan utdanne unge 1911-sjakkspillere i alderen 15–23 år til å lære bort sjakk, for eksempel på
skolesjakk-kurs og skoleaktivitetstilbud etter skoletid. Kanskje det kan etableres et slags jobbmarked
for ungdom som har fullført akademiet?
Et tredje målpunkt som vil være særlig sentralt i prosjektet, er økonomi og finansiering.
Skal prosjektet lykkes, må det planlegges og organiseres godt, med tett oppfølging fra
prosjektledelsen. Det fordrer også aktiv oppslutning fra klubbens medlemmer. Geir foreslo å
opprette et arbeidsutvalg til å sette i gang prosjektet og samordne de ulike delprosjekta, og fikk

styrets enstemmige tilslutning til etablering av et slikt arbeidsutvalg. Geir Nesheim, Per Olsen og
Harald Furnes vil sitte i arbeidsutvalget, som får styrets fullmakt til å knytte til seg et par medlemmer
til. Utvalget vil trenge kvinnerepresentasjon, og 1911 U bør være representert.
Møtet blei heva 1845.
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