
 

 

Årsberetning 2012 
 

Årsmøte i Sjakklubben Stjernen  

 

Styret 

Styret har avholdt i alt 10 styremøter i perioden. 

 

Styret har bestått av Aslak Krogness Haanshus (formann), Kjell M. Haug (nestleder), 

Guttorm Andersen (kasserer), Vegard Ramstad (webansvarlig), Halvor H. Hartvig 

(materialforvalter), Espen Sollum og Espen Wasshaug (begge styremedlemmer). 

Vararepresentanter har vært Steinar Moldestad/Børge Svanholm og Kjell B. Grebstad. 
 

Alle i styret har deltatt aktivt i klubbens daglige drift, og styret har hatt et positivt 

samarbeid gjennom sesongen. Arbeidet har knyttet seg til utvikling av nye websider, 

utvikling av turneringsaktiviteten i klubben, oppgradering av klubbens inventar og utstyr, 

utarbeidelse av enklere rutiner for drift samt oppfølging av leietager og framforhanlding 

av ny leieavtale m.m.  

 

Medlemmer 

Medlemstallet for 2012 viser 55 hovedmedlemmer og 4 bimedlemmer. Dette er 

dessverre en klar nedgang i forhold til 2011. 
 

Økonomi 

Årets regnskap viser et overskudd på kr: 7 500,- kr. Helt avgjørende har utleie til 

AdCentrum vært. Dette gir en inntekt på kr. 78 000,- hvert budsjettår. Styret har nylig 

forlenget avtalen med 3 år, for perioden 2013 - 2015, noe som vil sikre klubben en stabil 

og oversiktlig drift fremover. Styret har ikke sett mulighet for store investeringer eller 

oppgraderinger i perioden. Av innkjøp i perioden er det investert i nye brett og brikkesett 

samt nye bordplater i indre lokaler.  

 

Sjakkaktivitet 

Turneringsaktiviteten har vært stort sett vært lik slik det har vært de foregående årene. 
 

Klubbmesterskapet ble vunnet av Udo Martens. Hurtigsjakkligaen ble vunnet av Kjell 

Børre Grebstad både vår og høst Lynsjakk på lørdager spilles med organisert 

turneringsledelse og egen internrating. Stjernespretten NGP samlet 40 deltagere og ble 

vunnet av Jon L. Hammer.  Stjernen gjorde en ok innsats i Østlandsserien sesongen 

2011/2012: 1. Laget presterte godt over forventet og kapret 3. plassen i 1. divisjon. 

Stjernen 2 ble 5 av 8 i 2. Divisjon, Stjernen 3 ble 4 av 6 i 3. divisjon mens 4. laget kom på 

samme plass i sin avdeling i samme divisjon. Høstturneringen ble vunnet av Finn Egeland 

med imponerende 9 av 9 poeng. Adventstjernen NGP ble arrangert med 33 deltagere, 

Gudmund Stenersen vant A-gruppa og Halvor H. Hartvig tok førsteplassen i B-gruppa. Før 

jul ble det også arrangert simultan med J. L. Hammer for 15 av klubbens medlemmer.  
 

For styret 

Aslak Krogness Haanshuus, formann 



 

 

Innkalling til årsmøte 
 

Årsmøte i Sjakklubben Stjernen 2013 

 

Tirsdag 19. februar kl. 19.00 

 

Styret innkaller med dette alle Stjernens medlemmer til årsmøte i klubbens lokaler, 

Seilduksgata 11. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta. Dette er en fin 

anledningen til å fremme forslag og komme med innspill til driften av klubben. 

 

Sakspapirer med valgkomiteens innstilling vil bli slått opp på tavla i klubben 14 dager før 

møtedato. 

 

Forslag til årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 5. februar, fortrinnsvis på epost 

styret@skstjernen.no. Forslag til valgkomiteen kan sendes til Harald Mottang på epost 

mottangrep@hotmail.com.  

 

 

Foreløpig saksliste: 

 

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.  Valg av møteleder 

3.  Valg av referent 

4.  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

5.  Styrets årsberetning 

6.  Regnskap med revisosjonsberetning 

7.  Ansvarsfrihet for styret 

8.  Fastsettelse av budsjett og kontingent for 2013 

9.  Innkomne forslag 

10.  Valg: 

 a) Styremedlemmer 

 b) Valgkomité 

 c) Revisor 

 d) Representant(er) til AS 
 

 

Det vil bli enkel servering. Lynturnering etter møtet hvis tiden tillater det. Vel møtt! 

 

For styret 

Aslak Krogness Haanshuus 

Formann 
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