Styremøte Oslo og Omegn Sjakkrets 13.02.12
Til stede: Trond Gabrielsen, Lars Even Andersen og Sylvia Johnsen (referent)
Forfall: Helge Fjellestad, Magnus Danielsen og Ellisiv Reppen.
Sted: Essendropsgate 7, Nordea
Tid: Kl. 17:20-18:30 (start etter kjøp av bagetter)
Sak 1 Godkjenning innkalling
Innkalling godkjent.
Sak 2 Orienteringer.
Lenge siden sist, diverse aktiviteter i kretsen året som var, deriblant Landsturneringen
arrangert av SK 1911 som gikk med pent overskudd i kantinen. Oslo Chess International 2011
gikk med underskudd.
Aktiviteter utenfor kretsen verdt å følge med på er oppfølging av aktiviteter i Tromsø 2014,
samt en gigantisk turnering i Stavanger neste år med «hårete» målsetninger om å samle
verdens ti beste sjakkspillere.
.
Sak 3 Sakspapirer og ekstraordinær bevilgning før kretstinget 2012
Beretningen gjennomgikk noen språklige endringer etter diskusjon i styret. Sylvia samlet alt
og ferdigstiller til utsending tirsdag 14.02.2012. Mer omtale av regnskapet i beretning, samt ta
en telefon til sjakkforbundet for status medlemssituasjonen 2011.
Regnskap bør inkludere faktisk bevilgning til Oslo Chess International, selv om disse ikke er
utbetalt. Tilsvarende bevilger styret kr 1.000 til OSS for E-Cup kvinnelaget 2011. Disse ble
ikke tilgodesett i forrige runde med bevilgninger, men beløpet gikk likevel til utbetaling.
Styret velger å la ting bero framfor å kreve summen. Endringene inkluderes i regnskap. Sylvia
sender oppdatert versjon til Trond, som videresender til revisor.
Sylvia sender ut sakspapirene med omtalte endringer, samt de språklige endringene.
Sak 4a Utlysning Oslomesterskap 2012 (langsjakk)
Nordstrand SK søker støtte for arrangementet Nordstrand GP, og stiller positivt til årets
kretsmesterskap. Styret velger å utsette selve bevilgningen til etter årsmøte og nytt styre, men
tar en dialog med klubben for å sjekke at kriteriene er ivaretatt. Oslomesterskapet (langsjakk)
utlyses med kort frist fram til kretstinget (2 uker) og styret er innerforstått med at Nordstrand
stiller sterkt. Styret ser ingen betenkeligheter med endring av spilledato til 20-22. april 2012.
Sak 4b Utlysning Oslomesterskap 2012 (lyn- og hurtigsjakk til høsten)
Oslomesterskapet (lyn- og hurtigsjakk) til høsten utlyses tilsvarende med frist satt i april.
Hensikten er å gi bedre muligheter for en arrangør til å planlegge. Sylvia og turneringssjef
Lars Even godkjenner utlysningstekst og følger opp frister.
Sak 4c Godkjenning av regnskap for Oslomesterskap 2011
Som følge av diskusjon i styret vedrørende regnskapet til Oslomesterskapet 2011 tok styret en
prinsipiell diskusjon om hvordan de stiller seg til bevilgninger bygget på søknader om støtte,
der regnskapet senere viser lokalleie og honorert turneringsstøtte (som ikke var i søknad).

Regnskapet inkluderte heller ikke bokpremier som ble utdelt, og tatt fra klubbens lager.
Dermed ble det et overskudd.
Styret mener turneringer uten honorering stiller sterkere enn de med honorering, men har altså
ingen hinder fra å bevilge støtte til klubber som har en slik post i budsjett. Styret liker mindre
når kostnaden dukker opp i regnskapet i ettertid. Sylvia bes å skrive en epost til styreleder i
OSS der forskjellen blir omtalt. Dersom bevilgninger gis etter søknader som kontinuerlig
endrer karakter når regnskapet leveres, undergraver dette tilliten til klubbene. Det kan være
uheldig på sikt.
For øvrig godkjente Styret i OOS regnskapet for fjorårets kretsmesterskap og takker for et
strålende arrangement på en fin soldag i mai.
Sak 5 Eventuelt
Styremedlemmene diskuterte arbeidsform og gjenvalg ved kretstinget. Sylvia ringer
medlemmene som ikke er tilstedet og orienterer valgkomitéens leder Johs. Kjeken.
Ingen andre saker.

