SK Stjernen - Styrets årsberetning for 2009
Styre:
Det er avholdt 8 styremøter, samt en ekstraordinær generalforsamling. Styret har bestått
avleder Guttorm Andersen, nestleder Harald Mottang, kasserer Christoph Anderl,
materialforvalter Jan Hugo Eriksen, turneringsleder Kjell Haug og Bjørn Øverland som
representant for eldres avdeling.
Det lyktes ikke å få fylt opp samtlige plasser i styret, men varamann Kim Halvor
Hartvig har deltatt jevnlig på styremøtene og i ellers i styrets arbeid. Siste varamann har
vært Trym Jenssveen. Valgkomiteen har bestått av Leif Gulliksen og Milan Kutrovac,
mens revisorer har vært Kjell Iversen og Svein E Ruud.
Styrets arbeid har foruten den daglige drift i stor grad dreid seg om planer for utleie av
lokalene og gjennomføring av tiltak for å få dette på plass. Dette har vært en relativt
omfattende og tidkrevende prosess.
Medlemmer:
Æresmedlem Mary Klingen døde i mars og Waseem Beg i august.
Det har vært en svak nedgang i antall medlemmer, men vi nevner likevel at flere nye
medlemmer har funnet veien til klubben, deriblant to kvinner.
Økonomi:
Årets regnskap er i skrivende stund ikke klart, men viser et underskudd på om lag
25.000,-. Dette skyldes i all hovedsak at det ble startet en oppgradering av lokalene som
ikke var lagt inn i budsjettet og som styret så for seg finansiert ved et låneopptak
gjennom aksjeselskapet. Dette fikk vi ikke gjennomslag for på den ekstraordinære
generalforsamlingen i juni som ønsket en konkret leietager samt et konkret budsjett på
plass før et eventuelt lån kunne tas opp. I første omgang ble tre av vinduene i det ytre
lokalet skiftet ut og her ble det også satt opp en lettvegg med dør. Harald Mottang sto
for gjennomføringen av dette. Fra midten av oktober kom AOF Norge inn som
leietagere og det ble gjennomført en prøveperiode hvor de fikk tilgang til å bruke hele
lokalet, både det indre og det ytre, hele uken på dag og kveldstid bortsett fra på våre
egne spillekvelder/dager. For dette har AOF betalt en ukesleie på 2500,-. Styret mener
ordningen har fungert tilfredsstillende og er blitt enige med AOF om et videre
samarbeid.
Dermed har klubben i dag en økonomi som i tillegg til en større romslighet i det daglige
også vil gjøre det mulig å gjennomføre oppgraderingen av lokalene.

Aktivitet:
Aktiviteten i klubben har fulgt mønsteret fra de siste sesongene.

-Klubbmesterskap og høstturnering ble gjennomført med i overkant av 20

deltagere.Årets klubbmester ble Christoph Anderl, mens høsturneringen ble vunnet av
Sigurd Ofstad.
-Hurtigsjakkligaen gjennomføres over 15 torsdagskvelder hver sesong og samler i snitt
rundt 20 mann. Vårens utgave ble vunnet av Christoph Anderl, på høsten stakk Black
Knights’ Lars Even Andersen av med seieren etter en spennende sisterunde.
-I Østlandsserien endte 1. laget som nr 8 i 1. divisjon og beholdt plassen. 2. laget ble nr
4 i sin avdeling i 2. divisjon og 3.laget nr 5 i 3. divisjon avd D.
-Stjernen påtok seg arrangementet av årets Oslomesterskap i mai og fikk Oslomesteren
ved Gudmund Stenersen.
-AdventStjernen NVGP ble arrangert for 3. gang i november.Vinner her ble Pål K.
Levang fra Black Knights.
-I Landsturneringen i Bergen deltok 14 mann og vi fikk vi en førsteplass til klubben ved
Trygve Lindsjørn i Senior B.
-Videre deltar flere av klubbens seniorer for Norge i internasjonale seniormesterskap.
-Årets Mossekamp ble spilt i Moss over 15 bord og endte uavgjort.
-I romjulen ble det arrangert hurtigsjakkturnering for seniorer, denne ble i år
overraskende vunnet av Stjernens Roar Thorstensen.
-Lørdagslynsjakken går sin vante gang, i år med Kim Halvor Hartvig som ansvarlig
for gjennomføringen.
-Web-sidene oppdateres jevnlig med notiser og resultater. Ansvarlig har vært Guttorm
Andersen.
Det er vedtatt å starte opp en barnesjakkgruppe i løpet av våren 2010. En gruppe
bestående av Guttorm Andersen, Trym Jenssveen samt tidligere medlem Steinar
Moldestad tar hånd om dette.
-Det daglige renhold har også i år blitt utført av Milan Kutrovac.
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