Årsmøte i Sjakklubben Stjernen, 21. januar 2014
Møteprotokoll:
Til stede: 17 av klubbens medlemmer
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen innsigelser.
Valg av møteleder
Aslak Haanshuus
Valg av referent
John Olav Kroken
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Kjell Børre Grebstad, Guttorm Andersen
Styrets årsberetning
Formann Aslak Haanshuus leste styrets årsberetning. Det var ingen som ønsket å
tilføye noe til beretningen.
Regnskap med revisjonsberetning
Kasserer Vegard Ramstad gjennomgikk årsregnskapet. Han forventer et overskudd i
2014 og mener at klubbens økonomi beveger seg i riktig retning. Ramstad
understreket at Stjernen bør sørge for å ha minimum 50 000 kroner i likviditet
gjennom de kommende årene. Dette for å ha en buffer, ikke minst med tanke på at
leieavtalen med Hava utløper om tre år og klubben risikerer et betydelig
inntektsbortfall. Revisor Kjell Iversen fortalte om arbeidet med revisjonsberetningen,
som skal bli ferdigstilt i nær framtid.
Det kom flere forslag og innspill fra de tilstedeværende. Guttorm Andersen foreslo å
få inn noen linjer i årsregnskapet om klubbens likviditet. Milan Kutrovac advarte om
at strømutgiftene kan bli høye hvis gulvvarmen tas i bruk. Videre foreslo Kutrovac å
bytte ut ovnene i det indre rommet. Gudmund Stenersen sa seg enig med Kutrovac
og mener klubben bør få en elektriker for å ordne ledningene og det elektriske i
lokalene. Harald Mottang repliserte at han er usikker på om gulvvarmen faktisk tar så
mye strøm som det hevdes. Formann Aslak Haanshuus sa det er åpning for å tenke
nytt ang. «strømregimet», og at dette er noe det nye styret eventuelt kan ta tak i.
Videre nevnte Haanshuus, som et apropos til regnskapet, at leietager Hava vil
komme til å betale en større del av strømutgiftene når de i nær framtid går over til å
leie også de indre lokalene av oss.
Gudmund Stenersen mente noe bør gjøres med det som tidligere var en dør inn til
det ytre rommet og foreslo reparasjoner, Harald Mottang nevnte at klubben for lengst
har fått godkjent å åpne døra igjen, og ideen om å gi klubben en ny inngang høstet
bifall i forsamlingen. Men dette vil eventuelt være en sak for det nye styret. Aslak
Haanshuus foreslo at utleie av lagerplass i kjelleren bør opphøre. Han mener
inntektene klubben får ikke veier opp for arbeidet denne utleien medfører. Henning
Wadd Hermansen foreslo bedre/mer informasjon om mulighetene for grasrotinntekter

til klubben. Per i dag ligger disse inntektene på i underkant av 2000 kroner i året, og
Wadd Hermansen mener klubbens tippende medlemmer i større grad bør oppfordres
til å bidra. Vegard Ramstad foreslo å legge ut godt synlig informasjon om
grasrotandelen på klubbens nettsider.
Ansvarsfrihet for styret
Fastsettelse av budsjett og kontingent for 2014
Etter stemmegivning ble det gjort flere endringer i klubbens kontingentsatser. Etter
forslag fra styret ble det vedtatt å gi nye medlemmer en betydelig rabatt ved
innmelding i klubben. Dette for å utnytte det momentum som kan sies å eksistere nå,
med økt sjakkinteresse over hele landet. Henning Wadd Hermansen foreslo å heve
seniorsatsen opp til beløpet som betales av ordinære medlemmer. Dette ble vedtatt
mot fem stemmer.
Klubbens nye medlemskontingenter per 21. januar 2014 er som følger:
Ordinære medlemmer: 1200 kroner
Bimedlemmer: 600 kroner
Førsteårsmedlemskap: 700 kroner
Junior/student: 700 kroner
Seniormedlemskap: 1200 kroner
Æresmedlemskap: Gratis
Det ble også diskutert å heve påmeldingsavgiften til klubbens hurtig- og
lynturneringer. Per i dag ligger dette på henholdsvis 80 og 50 kroner for ikkemedlemmer, og 40 og 30 kroner for medlemmer. Gudmund Stenersen og Kjell
Iversen mener disse beløpene knapt har vært endret siden tidlig på 90-tallet. Aslak
Haanshuus og John Olav Kroken mener det kan/bør være aktuelt å heve
hurtigsjakkavgiften til 50 for medlemmer og 100 for ikke-medlemmer, men dette blir
eventuelt en sak for det nye styret. Årsmøtet tok ikke stilling til påmeldingsavgiftene.
Innkomne forslag/eventuelt
Gudmund Stenersen foreslo å endre tidskontrollen i klubbens hurtig- og
lynturneringer. Per i dag gjelder 15 minutter i hurtigsjakk og 3 minutter med 2
sekunders tillegg i lynsjakk.
Stenersens forslag var 10 minutter med 5 sekunders tillegg i hurtigsjakk, og 5
minutter med 3 sekunders tillegg i lynsjakk. I en replikk støttet John Olav Kroken
Stenersens forslag for hurtigsjakken, under forutsetning av at det skal gjennomføres
som et prøveprosjekt under vårens Hurtigliga og deretter evalueres. Kroken foreslo å
beholde 3 minutter pluss 2 sekunders tillegg i lynsjakken, hovedsakelig fordi dette
er/ser ut til å bli normen under NM og i norske lynturneringer for øvrig. Det ble stemt
over Stenersens forslag, og årsmøtet vedtok å prøve 10 minutter med 5 sekunders
tillegg i vårens Hurtigliga. Det ble også vedtatt å beholde 3 minutter med 2 sekunders
tillegg i lynsjakkturneringene.
Kjell Børre Grebstad informerte om at OSS har begynt med sine egne
hurtigsjakkturneringer lagt til nøyaktig samme tidspunkt som Stjernens hurtigliga
(torsdager fra 19.00). Dette kan vanskelig oppfattes på annen måte enn som et
forsøk på å «flytte» hurtigsjakkspillere fra Stjernen til OSS. Det ble antydet at det nye

styret kanskje bør ta kontakt med OSS og forhøre seg om muligheten for å endre
spilledag.
De senere ukene har det dukket opp en sak i sameiet som klubben må respondere
på raskt. Det viser seg at flere av pipene er/kan være brannfarlige, og utbedringer må
gjøres. Det ligger an til at Stjernen må betale 50 000 kroner av
utbedringskostnadene, men formann Aslak Haanshuus mener vi ikke nødvendigvis
bør være med på dette. I en replikk lurte Guttorm Andersen på om klubben har
tilgang på advokat gjennom Huseiernes Landsforbund eller andre instanser. Bør
klubben vurdere å la en advokat se på pipe-saken? Det var bred enighet på årsmøtet
om at denne situasjonen uansett må diskuteres nærmere, og Kjell Iversen og Kjell
Haug mener det er grunnlag for å forhandle med sameiet om beløp og andre
momenter. Det er ASet som formelt må følge opp dette, og Haug vil melde inn en
innsigelse på vegne av ASet (før 27. januar!).
Valg av nytt styre
Valgkomiteen, ved Harald Mottang og Jan Hugo Eriksen, har jobbet med å finne
kandidater til klubbens forskjellige verv. Dette var valgkomiteens innstilling:
Styremedlemmer:
Trygve Lindsjørn, Aslak Haanshuus, Vegard Ramstad, Kjell M. Haug, John Olav
Kroken, Espen Wasshaug, Kjell Børre Grebstad
Vararepresentanter:
Heidi Røneid, Svein Erik Ruud
Representanter til AS:
Vegard Ramstad, Aslak Haanshuus
Revisor:
Per Nygård
Valgkomité:
Harald Mottang Jan Hugo Eriksen
Innstillingen ble lest opp av Harald Mottang, som også nevnte at Kjell Børre Grebstad
har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å sitte i styret. Som en respons på dette sa
Henning Wadd Hermansen at han kan stille som kandidat i stedet. Det var ingen
innsigelser mot dette skiftet.
Det var kjent før årsmøtet at formann Aslak Haanshuus ikke ønsket å stille til
gjenvalg. Haanshuus var imidlertid åpen for å bidra som menig styremedlem.
Årsmøtet besluttet derfor at en ny formann måtte velges før resten av vervene kunne
bekles.
Gudmund Stenersen foreslo seg selv som formann. Vegard Ramstad ble foreslått av
flere andre. Ramstad stilte seg positiv til å være formannskandidat under forutsetning
av at noen andre overtar hans verv som kasserer. Det ble avholdt et valg der de
opptelte stemmene viste et klart flertall for Vegard Ramstad som formann. Da Svein
Erik Ruud ga uttrykk for at han ikke ønsket å være varamedlem til styret, sa
Gudmund Stenersen seg i etterkant av valget villig til å overta dette vervet.
Det viste seg så at det er uklart om Per Nygård er villig til å stille som ny revisor i

klubben. Nygård var ikke til stede under årsmøtet. Nåværende revisor, Kjell Iversen,
ga beskjed om at han, etter å ha levert revisjonsberetningen, ikke ønsker å fortsette.
Det er nå valgkomiteen, ved Mottang og Eriksen, som har ansvaret for å avklare om
Nygård tar på seg dette vervet.
Aslak Haanshuus og Vegard Ramstad ble valgt som representanter til
generalforsamlingen i ASet. Harald Mottang og Jan Hugo Eriksen fortsetter i
valgkomiteen.

