Referat Årsmøte Oslo og Omegn Sjakkrets
Tilstede for styret:
Sylvia Johnsen (leder, OSS); Helge Fjellstad (nettforvalter, SK 1911), Trond
Gabrielsen (kasserer, Oslo Vest SK)
Andre deltakere:
Johs. R. Kjeken (SK 1911); Per Lea (Follo SK), Kristian Trygstad (OSS), Sverre
Johnsen (OSS) og Magnus Danielsen (Vålerenga SK).
Sted: OSS, Bogstadveien 30, OSLO.
Tid:

Tirsdag 01.03.2011, kl. 18:05-19:00

1.
Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsens fullmakter
Valgt: Johs. R. Kjeken og Per Lea..
2.
Valg av dirigent og referent
Valgt: Johs. R. Kjeken (dirigent) og Sylvia Johnsen (referent)
3.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ble sendt ut i tide, samt publisert på nettsider. Godkjent etter at Magnus Danielsen reiste
betenkninger rundt fjorårets endring i lover, § 4, der sakspapirer gjøres tilgjengelig først en –
1 – uke før kretstinget. Tidsfrister må følges med, og vurderes eventuelt til neste år.
4.
Styrets årsberetning
Styreleder la fram en årsberetning. Årsberetning ble tatt til etterretning.
5.
Regnskap og revisjonsrapport
Regnskapet for 2010 foreligger, samt revisorerklæring. Egenkapitalen utgjør kr. 65.480 og vi
hadde et underskudd på kr 465.95, hvilket er mindre enn budsjettert underskudd på kr 2.500.
Regnskapet ble godkjent.
6.
Budsjett og kontingent
Medlemskontingenten skal fortsatt være 10% av forbundskontingenten, minimum i henhold
til NSFs lover. Budsjettet regner inkluderer ingen medlemsvekst.
Styret innstilling til budsjett legger opp til et underskudd på kr 1.900. En diskusjon rundt
kriterier for aktivitetsstøtte og konkrete søknader for året 2011 skapte to debatter og forslag
fra henholdsvis Magnus Danielsen (1) og Johs. Kjeken (2):
1.

Underskuddet reduseres med kr 1.000, og pengene tas fra turneringsstøtte. Budsjett bør i
hovedregel være i balanse.

2.

Støtte til OM og andre arrangementer slås sammen i en post på kr 26.000. Styret står
friere til å nedprioritere støtte til Oslomesterskap.

Første votering: forslaget falt mot en stemme.

Side 1 av 2

Andre votering, forslaget fikk fire stemmer for og fire forslag mot. Forslaget falt på at styrets
innstilling holder, samt leders dobbeltstemme.
Budsjettforslaget til styret vedtatt som forelagt.
7.
Innkomne forslag: OM Individuelt
Det foreligger søknader for å arrangere OM Individuelt. Førstkommende styre får ansvaret for
å velge arrangør, samt bevilge til søknader.

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.
Til styret stilte:
Leder:

Sylvia Johnsen, OSS (til gjenvalg)

Sekretær:

Ellisiv Reppen, Nordstrand (til gjenvalg)

Kasserer:

Trond Gabrielsen, Oslo Vest SK (til gjenvalg)

Turneringssjef:

Lars Even Andersen, Black Knights & White Widows (til gjenvalg)

Nettforvalter:

Helge Fjellestad, SK av 1911 (til gjenvalg)

Vara styremedlem:

Magnus Danielsen, Vålerenga SK (ny)

Styret ble valgt.
Revisor:

Svein-Erik Bakken, Follo SK (til gjenvalg)

Vararevisor:

Finn Wister, Kirkegata SK (til gjenvalg)

Valgkomité:

Johs. R. Kjeken /s (leder), SK av 1911
Per Lea, Follo SK
Kristian Trygstad, OSS

Valgkomité og revisorer ble valgt.

Referent, Oslo 07.03.11, Sylvia Johnsen
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