Protokoll fra årsmøtet til Sjakklubben Stjernen, 21.2.12.
Konstituering:
•
•
•
•

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Harald Mottang ble valgt til møteleder.
Guttorm Andersen ble valgt til referent
Milan Kutrovac og Viggo Andersen ble valgt til å underskrive protokollen

Årsberetning:
Årsberetningen ble lest opp og godkjent. Det ble framhevet at det har vært stor aktivitet i klubben i
året som har gått. På oppfordring av Kim Halvor Hartvig fikk styret applaus for god innsats.
Regnskap:
Kasserer redegjorde for regnskapet som var revidert av Svein E Ruud. Det forelå bare en muntlig
godkjennelse fra revisor. Regnskapet viste et overskudd på ca 36.000,-, dette er i realiteten midler
som ble brukt til å betale regninger for oppussing som ble regnskapsført i 2010.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet
Ansvarsfrihet for styret:
Dette ble vedtatt.
Fastsettelse av budsjett og kontingenter:
Framlagt budsjett ble godkjent. I budsjettet er det avsatt midler til oppgradering av spillemateriell
og bord. Det ble en diskusjon om det burde foratas mindre endringer av medlemskontingenter og
turneringsavgifter, men det ble ikke fremmet noe forslag om dette. Det nye styret oppfordres til å
jobbe videre med spørsmålet. Styret har mandat til eventuelt å endre turneringsavgifter. Leif
Kverndal understreket betydningen av stabile turneringsinntekter for klubben.
Innkomne forslag:
Kim Halvor Hartvig foreslo at det bør gis en påskjønnelse til renholdsfirmaet for godt utført jobb.
Styret oppfordes av årsmøtet til å gjøre dette.
Valg:
Valgkomiteens innstilling ble i hovedsak fulgt. Kjell Børre Grebstad ønsket ikke å bli valgt inn i
styret men var villig til å være varamann. Kjell M Haug hadde sagt seg villig til å være nestleder.
Det nye styret fikk denne sammensetningen:
Leder: Aslak Haanshuus
Nestleder: Kjell M Haug
Kasserer: Guttorm Andersen
Web-ansvarlig: Vegard Ramstad
Styremedlem: Espen Solum
Styremedlem: Espen Wasshaug
Materialforvalter: Kim Halvor Hartvig

Varamenn: Steinar Moldestad og Kjell Børre Grebstad. I tillegg ble Børge Svanholm valgt som
ekstra vara da Steinar Moldestad sannsynligvis reiser utenlands etter sommeren.
Svein E Ruud og Kjell Iversen fortsetter som revisorer
Ny valgkomité blir Rune Justad og Harald Mottang.
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