
Styremøte Oslo og omegn sjakkrets 25.03.09 
Tilstede:  Sylvia Johnsen, Lars Even Andersen og Trond Gabrielsen 

Sted:   Essendropsgate 7, møterom 0201 hos Nordea 

Tid:   Onsdag 25.03.09 fra kl. 17:30- 19:10. Møtestart kl. 18:10 

Sak 1 Godkjenning referat og dagsorden 
Korreksjon i navn på revisor Svein Erik Bakken (med –n) i referat fra Kretstinget. Referat 
godkjent. 

Sak 2 Styrets målsetninger 2009. 
Styret fortsatt tilfreds med at hovedfunksjoner blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. OOS 
er der vi skal være, men er åpen for innspill fra klubbene. 

Sak 3A Oslomesterskap Individuelt 2009 
Vi har mottatt et varsel fra Stjernen SK om at de vil søke om å arrangere OM Individuelt 2009 
helgen 8.-10. mai. Budsjett mangler. Turneringssjef Lars Even Andersen følger opp og gir 
Stjernen SK nødvendig hjelp til å ferdigstille budsjett. Styret verdsetter spesielt 
budsjettprofiler med gode premier og rimelig startkontingent for kretsens spillere.  

Styret bevilger kr. 7.500 til arrangementet forutsatt at budsjett tilfredsstiller kriterier for 
aktivitetsstøtte og Turneringssjefen godkjenner rammevilkårene. 

Sak 3B Lyn- og hurtigssjakk på Haraldsheim  
Vi har mottatt søknad fra Oslo Vest med budsjett for to turneringer på Haraldsheim. De 
ønsker eventuelt å bli vurdert med status som Kretsmesterskap i hurtig- og lynsjakk for 2009. 
Komplikasjoner har oppstått på planlagt dato og bevilgning forutsetter at arrangement blir 
avholdt i perioden 2009. 

Styret bevilger kr. 2.000 til to arrangementer på Haraldsheim med budsjettet forelagt forutsatt 
at turneringene blir arrangert.  

Styret bevilger kr. 6.000 til Oslomesterskap i lyn- og hurtigsjakk 2009 forutsatt at budsjett blir 
justert slik at det bedre tilfredsstiller kriterier for aktivitetsstøtte og Turneringssjefen 
godkjenner rammevilkår.  

Dersom Oslo Vest vil arrangere alle fire turneringene i 2009 vil styret godkjenne opptil kr. 
8.000 for fire turneringsdager. 

Sak 4 Nettsider i Wordpress og webserver 
Styret fikk en kort gjennomgang av hvordan Wordpress fungerer og oppfordres til å bruke 
nettsidene aktivt for å varsle kretsens sjakkspillere om ulike aktiviteter i klubbene.  

De redaksjonelle konsekvensene av hurtigpublisering og flere skribenter vil muligens kreve 
noen redaksjonelle regler. De vil i så fall utarbeides i samarbeid med Nettsjef Fjellestad.  

Follo SK har nettsider på gratis webserver som legger ned 1.mai. Follo SK har fått tilbud om å 
legge sine nettsider til kretsens webserver, som Tiger SK gjør i dag. Oslo Vest har nedlagt 
sine nettsider. Mens Oslo Schakselskap nylig har oppgradert sine nettsider.  



Sak 5 Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt. Ny kasserer ble avfotografert og bildet publisert på presentasjon av 
styret. 


