
Referat årsmøte Sjakklubben Stjernen 23.02.2016 

Tilstede: Vegard Ramstad, Per Omtvedt, Jan Hugo Eriksen, Milan Kutrovac, Pål-Ole Liatrøbø, Espen 
Wasshaug, Oddbjørn Sjøgren, Kristoffer Gressli, Heidi Røneid (referent) 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Innkalling og dagsorden godkjent 

2. Valg av møteleder 

Vegard Ramstad velges som referent 

3. Valg av referent 

 Heidi Røneid velges som referent 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

 Per Omtvedt og Milan Kutrovac velges til å undertegne protokolen 

5. Styrets årsberetning 

 Styret gjennomgår årsberetningen. Hovedpunkter:  

 Sjakklubben Stjernen har gått med overskudd på 78 019 kroner.  

 Klubben har investert i materiell knyttet til sjakkaktiviteter og har utsatt oppussingsprosjekt
 av WC.  

 Det har vært høyere deltakelse på turneringer, som har gitt et høyere overskudd til klubben 

 I hurtigligaen var det 43 deltakere i snitt pr. spillekveld.  

 42 deltakere stilte i høstturneringen, det høyeste deltakerantallet i landsjakk de siste årene.  

 Det har også vært økende interesse for lynlørdag, deltakerrekorden var 34 deltakere.  

Klubben stilte med to lag i seriesjakken i 2015/2016. Klubben ønsker å stille med flere lag i 
seriesjakken i 2016/2017 

Klubben har også hatt flere andre arrangementer i løpet av året, som langsjakkhelg, 
oslomesterskap i lynsjakk, parksjakk, begynnerkveld, kvinnekveld mm.  

Kommentarer: Alle navn i styrets årsberetning skal være fulle navn (for- og etternavn) 

6. Regnskap med revisjonsberetning 

Kristoffer Gressli foretatt en revisjon av årsregnskapet og konkluderte med at regnskapet gir 
et rettvisende blde av Sjakklubben Stjernens finansielle stilling og av årets resultat.  

Kommentar: spørsmål om det bør lages regnskap for alle turneringskvelder. Årsmøtet mener klubben 
ikke er pliktig til å gjøre dette og at det vil kreve uønsket merarbeid på frivillige turneringsledere, så 
det er ikke ønskelig å lage regnskap for hver kveld.  

7. Ansvarsfrihet for styret 

 Årsmøtet gir styret ansvarsfrihet 



8. Fastsettelse av budsjett og kontingent for 2016 

Budsjetter er i hovedsak likt regnskapet for 2015, bort sett fra en ekstrabevilling til oppussing 
av WC og ytre rom på 110 000 kroner (samtidig vil det ikke være like store utgifter til utstyr 
som i 2016).  

 Årsmøtet godkjenner budsjettet og kontingent.   

9. Innkomme forslag/eventuelt 

Det kom ingen forslag innen tidsfristen for at forslagene skulle bli stemt over på årsmøtet. 
Det kom noen forslag under styremøtet som styret kan se på videre.  

Turneringsledere: Turneringsledere bør ikke betale startavgift på turneringen de er 
turneringsleder for, som en hyggelig gest til turneringsleder. Årsmøtet gir styret fullmakt til 
det nye styret å se på dette.  

Grasrotandelen: Reklamere for å bruke grasrotandelen på Sjakklubben Stjernen – styret ser 
på dette 

Lagsjakk: Vi vil ha flere lag i seriesjakken. Forslag: å spørre noen motiverte utvalgte om de vil 
være lagleder, og at de begynner å spørre andre om de vil være med på laget rett over 
sommerferien. Stjernen ønsker også å ha et lag i første divisjon. Kan en dyktig spiller ta 
laglederansvar for førstelaget? Eller er det mulig å ha én lagleder som er ansvarlig for alle 
serielagene? Kan lagene motiveres ved premier ved lagseier? Styret har mulighet til å ha 
lagleder-kickoff med Torbjørn Ringdal Hansen. Styret ser mer på muligheter til å motivere 
lagledere/lag.  

Dommerkurs: Klubben har ønske om å ha flere dommere og vil dekke dommerkurs for 
medlemmer som ønsker å gå på kurs.  

10. Valg:  

a) Styremedlemmer 

Styreleder: Vegard Ramstad  

Styremedlem: Kjell Martin Haug 

Styremedlem: Harald Mottang 

Styremedlem: Jan Hugo Eriksen 

Styremedlem: Espen Wasshaug 

Styremedlem: Oddbjørn Sjøgren 

Styremedlem: Kristoffer Gressli 

 

Varamedlem: Erik Grindbakken 

Varamedlem: John Olav Kroken 

 
Valgkomiteens forslag velges ved akklamasjon 



 

b) Valgkomité:  

1. Rune Justad 

2. Bendik  

Valgkomiteen velges ved akklamasjon. 

 

c) Revisor 

Per Nygård 

Per Nygård velges ved akklamasjon. 

 

d) Representanter til generalforsamling i AS 

1. Svein Erik Ruud 

2. Aslak Haanshuus 

Valgkomiteens forslag velges ved akklamasjon. 

 

 

 

________________     ____________________ 

Milan Kutrovac       Per Omtvedt 

  


