
Referat fra Årsmøte i SK Stjernen 22.2. 2011 

 

Til stede: 19 medlemmer 

A.  Innkalling og dagsorden 

Godkjent, men sendt ut i seneste laget.  Kommentar til at innkomne forslag var satt opp før 

behandling av regnskap og budsjett i tillegg til at de var satt opp som saker senere på dagsorden. 

Leder begrunnet dette med at innkomne forslag skal være det første man informerer om. 

B. Valg av ordstyrer 

Trygve Lindsjørn ble valgt 

C. Valg av referent 

Guttorm Andersen ble valgt 

D. Valg av underskrivere av protokoll 

Kjell M Haug og Milan Kutrovac ble valgt 

 

Saker 

1. Årsberetning 

Leder leste årsberetningen for 2010 som har vært et år preget av høy aktivitet i klubben.  Det ble stilt 

spørsmål om antallet medlemmer faktisk hadde gått opp. Videre bør det under økonomi være et 

punkt som viser til regnskapets over/underskudd. Disse bemerkningene tas med i utformingen av 

den endelige årsberetningen. 

 

2. Innkomne forslag. 

De innkomne forslagene ble referert. 

 

3. Regnskap for 2009 og 2010 

Regnskapet for 2009 er blitt godkjent av revisorene men det forelå ingen revisjonsberetning. Ikke - 

revidert driftsregnskap for 2010 ble fremlagt og kasserers orientering for regnskapet ble opplest. 

Regnskapet viser et underskudd på 10.764,-. I realiteten  er dette nærmere 50.000 hvis ubetalte 

fordringer tas med. Hovedårsaken til underskuddet er oppussingsutgifter på omkring 90.000,-. I 

kassereres orientering ble den gode leieavtalen vi har med AOF framhevet samt at oppussingen som 

er blitt gjort ikke har vært godt nok styrt, noe som har medført likviditetsproblemer. Siden vi ikke har 

noen langsiktig garanti for avtalen med AOF mente kasserer at det er viktig å bygge opp finansielle 



reserver. Leder hadde også bemerkninger til kasserers orientering. Hans konklusjonevar at til tross 

for problematikken omkring styring av oppussingsaktivitetene er lokalene blitt svært mye bedre på 

kort tid. Klubben har ingen store regninger og gitt at leieforholdet til AOF fortsetter er økonomien i 

klubben god. Regnskapet for 2010 er nylig mottatt av revisorene som sier at det ser bra ut, men de 

har ikke hatt tid til noen revisjon. Årsmøtet vedtok å godkjenne regnskapet under forutsetning av at 

revisorene gjør det samme. 

 

4.  Ansvarsfrihet for styret. 

Dette ble vedtatt. 

 

5.Revisorenes beretning 

Ingen av revisorene var tilstede på møtet, og styret hadde heller ikke mottatt noen 

revisjonsberetning for 2009-regnskapet. 

 

6. Gave til klubben 

Bjørn Øverland informerte om at 10.000,- han tidligere har lånt klubben i forbindelse med oppussing 

av lokalene er å betrakte som en gave. Leder  takket varmt for dette. 

 

7. Budsjett, samt innkommet forslag A: Styrets forslag om opprettelse av kapitalfond 

Guttorm Andersen la fram forslag til budsjett for 2011. Dette var ikke styrebehandlet. Forslaget lå 

tett opptil tallene fra regnskapet i 2010 med svak økning av turneringsinntekter, medlemskontingent 

og Grasrotandelen. Videre var det foreslått en oppussingspost på 50.000,-. Budsjetteforslaget  hadde 

et overskudd på 33.000,-. 

Det ble en lengre diskusjon omkring budsjettet. Styret har foreslått at det opprettes et kapitalfond i 

størrelsesorden 30-40.000,-. Harald Mottang som har vært hovedansvarlig for oppussingsprosjektene 

mente at klubben kan gjennomføre videre oppussing dette året for en langt mindre sum enn 50.00,-. 

Det ble enighet om å redusere oppussingsposten til 30.000,- og ha som mål å få satt av 40.000,- 

enten på driftskontoen eller en annen konto ved årets slutt. Dette er midler tenkt brukt i nødstilfelle 

ved uforutsette utgifter. Årsmøte gav det nye styret fullmakt til å vurdere når nødstilfelle foreligger. 

Videre blir det viktig å ha en god dialog med AOF for å imøtekomme deres behov som leietaker. 

Reforhandling av leieavtalen for å sikre større grad av langsiktighet bør også vurderes av det nye 

styret. 

Kim Halvor Hartvig frafalt innkommet forslag C hvor han tilbød klubben et lån på 25-35.000 kr,-. 

 

8. Innkommet forslag B fra Heidi Røneid: Ønske om kurskvelder/lørdager. 



Også her ble det en engasjert diskusjon. Det er tydelig at mange i klubben ønsker en eller annen form 

for ”sjakkfaglig” tilbud utenom det å spille turneringer, spørsmålet er hvordan dette kan og bør 

organiseres. Forslag om samarbeid med Sjakkhuset ble nevnt og den ”gamle garde” har gode minner 

fra tematurneringer. Foredraget med Magne Sagafos som ble holdt for noen år siden var svært 

populært, mens en egen for dag for teoristudier hvor man møttes mer uformelt falt mindre heldig ut. 

Det ser ut til å være viktig at noen tar ansvar for å utarbeide og planlegge et opplegg. 

Den videre oppfølgingen av temaet ble overlatt til det nye styret og årsmøtet mener det er viktig at 

alle som kan være interesserte i å bidra trekkes med i arbeidet. 

 

9. Innkommet forslag D fra Leif Gulliksen: Forslag om å opprette lovkomite. 

Steinar Moldestad, Leif Gulliksen og Børge Svanholm ble valgt til å gjennomgå og oppdatere lovene i 

tråd med tidligere vedtak samt  å sørge for publisering av disse i en egnet form. Nye momenter her er 

at eldres avdeling er oppløst, men det ble vedtatt at styret fortsatt skal ha syv medlemmer fordi man 

ønsker å unngå stemmelikhet ved avstemninger.  

 

10. Valg av nytt styre 

I tillegg til valgkomiteens innstilling stilte flere andre til valg. Det ble foretatt valg ved 

håndsopprekning mellom to kandidater til vervene som leder og kasserer, webansvarlig og 

turneringsleder ble enstemmig valgt, mens det var skriftlig avstemning mellom fem kandidater til de 

tre plassene som styremedlem. Følgende styre ble valgt: 

Leder:Leif Gulliksen, kasserer: Aslak Haanshuus, turneringsleder: Kjell M Haug,  web-ansvarlig: 

Guttorm Andersen, styremedlemmer: Steinar Moldestad, Espen Sollum og Espen Wasshaug.  

Varamedlemmer: Børge Svanholm og Kjell Børre Grebstad. 

 

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Harald Mottang og Trygve Lindsjørn ble enstemmig valgt. 

 

12. Orienteringssak 

Eldres avdeling eller Stjernens venner er ikke lenger i virksomhet og er vedtatt nedlagt. 

 

13. Valg av revisorer 

Kjell Iversen og Svein E Ruud ble enstemmig valgt. 

 



Oslo 7.3. 2011 

 

 

 

Guttorm Andersen                                       Kjell M Haug                            Milan Kutrovac 

 

 

 

 

 


