Styremøte Oslo og Omegn Sjakkrets 30.11.13
Til stede: Lars Even Andersen, Torstein Furnes, Magnus Danielsen og Sylvia Johnsen
(referent)
Forfall: Helge Fjellstad
Sted: Sarpsborggate 12 A, Bjølsen
Tid: Kl. 17:30-18:10
Sak 1 Godkjenning innkalling
Innkalling godkjent.
Sak 2 Orienteringer.
Leder er valgt til styret for Sjakkolympiaden 2014, og skal til Tromsø for å delta på første
styremøte. Østlandsserien er i gang og ledes overraskende av Vålerenga SK. Og aldri før har
sjakk stått sterkere i Norge etter den historiske begivenheten at GM Magnus Carlsen ble
verdensmester i Chennai. Styret kunne bare skåle og gratulere bursdagsbarnet.
.
Sak 3 Kretstinget 2014
Fortrinnsvis vil styret arrangere kretstinget 2014 etter medio januar, tirsdag 21. januar, eller
uken før 14 januar, eller 15. januar 2014. Leder kontakter Johs. Kjeken, avtaler dato og
innkaller i ht. vedtekter.
Styremøte avholdes etter frist for innleveringsfrist. Leder innkaller til styremøte. Sylvia
leverer utkast til beretning, og Torstein regnskap innen 6. januar 2014.
Sak 4 Nettsider
Orientering fra Helge Fjellstad som vil oppgradere WordPress. Vil trenge nye grafiske
elementer og kommer tilbake til styret for dette.
Utreder dessuten om avtale for webhotell er god, og eventuelt om vi skal flytte. Nettserver
dekker tre nettsteder: OSU, OOS og Tiger SK.
Helge oppgraderer WordPress og henter nødvendig hjelp for å gjøre hensiktsmessige
endringer.
Sak 5 NSF fyller 100 år
Brainstorming rundt hva vi kan endre i 2014, permanent eller ad-hoc i forbindelse med
Norges Sjakkforbunds 100 års jubileum. En ekstraordinær begivenhet virker mest realistisk.
Styret anser det som viktig å tenke stort, fordi mindre løsninger lett forsvinner. Mest
entusiasme gikk til forslag om en større match mot annen by/krets på en signallokasjon virker
mest lovende. Leder bes om å gjøre en preliminær utredning for hva som skal til for å bruke
1) Operataket, 2) Oslo Rådhus, eller annet sted for bykamp over 50-100 bord, samt gi budsjett
til nytt styre 2014.
Sak 6 Eventuelt
Ingen saker. Lynsjakk til julemiddag. Turneringssjef Lars Even er styrets beste sjakkspiller.

