Årsberetning SK Stjernen 2011
Styre:
Styret har bestått av: Leder Leif Gulliksen, nestleder Espen Wasshaug, kasserer Aslak Haanshuus,
turneringsleder Kjell M Haug, webansvarlig Guttorm Andersen, og styremedlemmer Espen Sollum og
Styeinar Moldestad med henholdsvis torsdags- og lørdagsansvar. Varamedlemmer har vært Kjell
Børre Grebstad og Børge W. Svanholm. Valgkomiteen har bestått av Harald og Trygve? og revisorer
har vært Svein E Ruud og Kjell I. ?
Det har vært avholdt ti styremøter. Den daglige ansvarsfordelingen i styret har fungert godt.
Medlemmer:
Medlemstallet i klubben er stabilt med 58 betalende medlemmer og 7 bimedlemmer.
Økonomi:
Klubbens økonomi ble preget av at vår tidligere leietager AOF Norge avsluttet leieforholdet 1.8. Ny
leitager, AdCentrum, kom på plass i desember. Dette sikrer klubben en sunn økonomi for 2012.
Regnskapet for 2011 går i praksis i balanse mens det på årsmøtet var utrykt et ønske om å få lagt opp
en buffer. Det er ikke foretatt noen oppgradering av lokalene dette året.
Utleie/Renhold
Ny leietager disponerer ytre lokale på dagtid og noen kvelder. Dette kolliderer ikke med klubbens
aktiviteter. Leieinntektene er redusert fra 11.000,- til 6500,-/mnd. Som følge av redusert utleie er
renholdet redusert til en dag i uken. … står for dette.
Aktivitet:
Klubben holder et høyt aktivitetsnivå. Nytt av året(høsten) er ratet lørdagslynsjakk med
sammenlagtpremiering; 5.0-ligaen. Hurtigsjakkligaen på torsdager har et snitt på over 20 deltagere,
mens klubbmesterskapet igjen ble spilt med to grupper. I Østlandsserien har vi fortsatt med fire lag.
Stjernespretten NVGP ble arrangert med god deltagelse, det samme ble den tradisjonelle
romjulsturneringen for seniorer.
Resultater:
Espen Sollum ble dobbelt klubbmester i lang- og hurtigsjakk. Hurtigsjakkligaen ble vunnet av Per
Omtvedt på våren og Lars Even Andersen på høsten. I Østlandsserien hold beholdt alle lagene
plassen; 1. laget ble nr 6 i 1. div, 2. laget nr 4 i 2. div, og både 3. og 4. laget fikk 2. plasser i sine 3.
divisjonsavdelinger. I Landsturneringen arrangert av SK 1911deltok hele 19 av klubbens medlemmer.
Knut Englis 4. plass i kl 2 var beste enkeltresultat. Videre vant vi vennskapskampen mot Moss SK med
8-6.
Web-sider
Hjemmesidene har vært jevnlig oppdatert, styret har planer om oppgradering av disse.

