
Referat Årsmøte Oslo og Omegn Sjakkrets 2019 
Tilstede: 

Lars Even Andersen (Black Knights & White Widows)
Bjørn Nytrø (Vålerenga SK)
Per Lea (Follo SK)
Sylvia Johnsen (OSS)

Sted:
The Good Knight, Badstugaten 1 

Tid:
Onsdag 16. januar 2019, kl. 17:00-18:00

1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmakter

Alle tilstede var enig om at kretstinget var igang.

2. Valg av dirigent og referent

Lars Even Andersen, styreleder fikk jobben som dirigent.

Sylvia Johnsen, valgkomitéen fikk jobben som referent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling er publisert i tide og publisert på nettsider, og kretstinget godtar korrigert feilskrift på 
frist innkomne forslag, det er 14 januar 2019, ikke 14 april som det sto. Godkjent med rettelser.

4. Styrets årsberetning

Kretstinget tar årsberetningen til etterretning.

5. Regnskap og revisjonsrapport

Kretstinget fikk forelagt regnskapet for 2017 (ifjor) for transparens og til orientering, samt 
regnskapet for 2018. 

Revisorerklæring fra 13. januar 2019 av Espen Løken ble lest opp. 

Overskudd for 2018 er på kr 8.299,53 og bokført egenkapital kr 160.339,83. 

Regnskapet for 2018 ble godkjent.

6. Budsjett og kontingent

Medlemskontingenten skal fortsatt være 10% av forbundskontingenten, minimum i henhold til 
NSFs lover. 

Kretstinget støttet budsjett med underskudd. Godkjent.

7. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag
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8. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig 
varamenn, av valgkomité med en leder og to medlemmer fra tre 
forskjellige klubber

Valgkomité skulle i denne omgang skifte tre medlemmer, og det var noen utfordringer med å finne 
nok kandidater som var villig, representative i kraft av tilhørighet i krets, klubb og med riktig 
kompetansenivå.  Det var ingen motkandidater mot kandidater, og styret ble valgt.

Styret 2019:

Leder: Johannes Luangtep Kvisla, SK 1911 (ny)
Kasserer:  Torstein Furnes, Follo SK (gjenvalgt)
Sekretær:  Helge Fjellestad, SK 1911 (gjenvalgt)
Styremedlem: Michael Fuglesang (OSS) (ny)
Styremedlem: Kjell Børre Grebstad (SOSS) (ny)

Styret får konstituere roller fra vedtektene selv.

Revisor:

Revisor: Espen Løken (Nordstrand SK) (gjenvalgt)

Vararevisor: Finn Wister (Kirkegata SK) (gjenvalgt)

Valgkomitéen:

Per Lea (Follo SK) , Leder (gjenvalgt)

Sylvia Johnsen (OSS) (gjenvalgt)

Bjørn Nytrø (Vålerenga) (ny)

  

Referent, Oslo 16. januar 2019

Sylvia Johnsen
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