Referat Årsmøte Oslo og Omegn Sjakkrets 2020
Tilstede:
Johannes Kvisla (Offerspill SK)
Sylvia Johnsen (OSS)
Vegard Ramstad (Stjernen)
Helge Fjellstad (Bærum)
Gisle Bjugn (Bærum)
Subramanian Ramasubramamian (Bærum)
Tormod Carlin (Bærum)
Anton Darnell (Bærum)
Sted:
Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30, 7 etg
Tid:
Mandag 22. juni, 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
Johannes Kvisla, styreleder fikk jobben som dirigent.
Sylvia Johnsen, valgkomitéen fikk jobben som referent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent.

4. Styrets årsberetning
Gisle Bjugn savnet informasjon om hvem i styret var Turneringssjef og Nettforvalter,
redegjørelse om skolesjakk var underlagt NSF, viss svar var ja, informasjon om lag i EEC
(Vålerenga og Bærum), og resultater fra NM for klubblag. Kommentarer gikk til kommende
styre, med oppfordring til at de konstituerer seg i henhold til vedtekter.
Kretstinget tar årsberetningen til etterretning.

5. Regnskap og revisjonsrapport
Kretstinget fikk forelagt regnskapet for 2020.
Revisorerklæring fra 20. januar 2020 av Espen Løken.
Overskudd kr 78.572, men kretsen har utestående for medlemmer i Offerspill SK, som vil
komme til utbetaling i 2020.
Såvel Bærum og Vålerenga representanter kommenterte det åpenbare, nemlig ingen
utbetalinger som følge av ingen søknader. Gisle Bjugn oppfordret kommende styre om å
bevilge i ettertid til egen klubb for deltakelse i EEC 2019.
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Regnskapet for 2019 ble godkjent.

6. Budsjett og kontingent
Medlemskontingenten skal fortsatt være 10% av forbundskontingenten, minimum i
henhold til NSFs lover.
Budsjettforslag med kr 1500 overskudd ble endret til veiledende oppfordring å
bevilge/budsjettere kr 10.000 per sendte lag til EEC. Budsjett ble satt til kr 8500
underskudd. Kretstinget støttet budsjett med underskudd. Godkjent.

7. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

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 et medlem, samt styreleder Johannes Kvisla,
Offerspill gikk inn i styret som medlem. Tidligere revisor Espen Løken, Nordstrand ble
innstilt som ny styreleder, og ny revisor fra samme klubb ble Lars Kveil.
Styret 2020:
Leder: Espen Løken, Nordstrand (ny)
Sekretær: Helge Fjellestad, Bærum (gjenvalgt)
Kasserer: Torstein Furnes, Follo (gjenvalgt)
Styremedlem: Johannes Kvisla, Offerspill (gjenvalgt)
Styremedlem: Kjell Børre Grebstad (SOSS) (gjenvalgt)
Styret får konstituere roller etter vedtekter selv, men oppfordres til å fylle rollene
Turneringssjef og Nettforvalter.
Revisor:
Revisor: Lars Kveli, Nordstrand (ny). Vararevisor:
Finn Wister (Kirkegata SK) (gjenvalgt)
Valgkomitéen:
Per Lea (Follo SK) , Leder (gjenvalgt)
Bjørn Nytrø (Vålerenga) (gjenvalgt)
Gisle Bjugn (ny)
Referent, Oslo 22. januar 2020 Sylvia Johnsen
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