Styremøte Oslo og Omegn Sjakkrets 15.06.10
Tilstede:

Sylvia Johnsen, Helge Fjellestad og Lars Even Andersen.

Forfall:

Ellisiv Reppen, Trond Gabrielsen og Roy Brokvam.

Sted:

Bogstadveien 30, 7 etg., veranda

Tid:

Kl. 17:15-18:30 (start noe forsinket)

Sak 1 Orienteringer, godkjenning referat og innkalling.
Referat og innkalling godkjent.
Orienteringer skapte noe debatt rundt forventninger til Oslomesterskapet 2010 og avvik fra
budsjett, hvor ansvaret ligger. Ansvaret ligger i arrangørklubben, i år OSS.
OOS-styret forventer at budsjett følges når dette danner grunnlag for kretsens bevilgninger.
Følgelig vil OOS framover at regnskap blir sjekket ut formelt i styret.
Sak 2 Søker arrangør: Utlysning OM hurtig- og lynsjakk 2010.
Anbefalt helg er 3-5/10-2010. Kretsens frist for å søke arrangementet settes til 31/08-2010.
OOS bevilger støtte på kr 7.000,- til arrangør.
Lars Even Andersen skriver utlysningstekst og sender denne til Sylvia Johnsen.
Sylvia Johnsen sender utlysning på epost, og legger informasjonen tilgjengelig på nettsider.
Sak 3 Søknad om støtte til E-cup 2010
Asker og OSS har søkt om støtte til sine lag. Ingen har oppgitt beløp.
Sylvia Johnsen kontakter klubbene for nærmere presisering av beløp. Støtte for
startkontingent bevilges for ikke mer enn kr 3.000 per klubb—Asker SK og OSS.
Sak 4 Kongressen 2010
Ingen i styret deltar under NM i Fredrikstad. Sylvia Johnsen får fullmakt til å representere
kretsen. Utlegg til togreise refunderes.
Sak 5 Nettsider
Alle er enig om at www.oslosjakk.no skal ikke ha hyppig publisering, kun være en portal til
klubbene som har potensielle inntekter i ”Google-ads” og egenreklame. Likevel er mindre
oppdateringer, cirka en gang i måneden et ønske og det vil styret oppnå med en vaktordning.
Nettforvalter Helge Fjellstad oppretter bruker for alle styremedlemmer og de tildeles på
rundgang per måned ansvaret for å være ”vakt” på nettsidene.
Vakter ut året er i: Juli (Helge), August (Sylvia), September (Lars Even), Oktober (Ellisiv),
November (Trond) og Desember (Helge).
Sak 5 Eventuelt
Neste styremøte bør planlegges til torsdag 2. september og vedtak om arrangør OM hurtig- og
lynsjakk.

