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Klubbens arbeid 
Etter mange år uten et tilbud til barn og unge på Grünerløkka ble Stjernen sjakklubbs ungdom 
stiftet 23. mai 2017. Stjernen SKU skal være et tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdommer 
på Grünerløkka og områdene rundt. Klubben skal utvikle medlemmenes interesse og forståelse 
for sjakk og tilby et godt miljø. 

Barneklubben åpnet dørene mandag 28. august og har det første halve året fått 17 medlemmer, 
hvorav 12 er støtteberettigede (betalende hovedmedlemmer under 26 år). Det var 14 
klubbkvelder høstsemesteret 2017.  

Klubben var medarrangør i det 15. åpne oslomesterskapet for jenter og kvinner søndag 19. 
november. Turneringen satte deltakerrekord med 54 deltakere, og klubbens egne spiller Sofie 
Hjønnevåg debuterte i en sjakkturnering.  

Klubbens ferske medlem Marius Bergen-Solvang deltok i 5 turneringer i Barnas Grand Prix og 
fikk en 66. plass sammenlagt i mikroputtklassen. Han har fortsatt ett år igjen i klassen! Vi 
gratulerer! 

Styret har hatt ett styremøte for å forberede 2018-sesongen og evaluere det første halvåret. 
Ytterligere møter har syntes unødvendig, da andre oppgaver har blitt avklart per e-post, tlf eller 
Facebook.   

SK Stjernen (voksenklubben) har latt Stjernen SKU låne lokalene gratis i oppstartssesongen, men 
å eie lokaler er ikke gratis. Det er derfor rimelig at Stjernen SKU bidrar med lokalleie framover.  

Økonomi og drift 
Regnskap 2017 
Inntekter 

 
 

Medlemskontingent 1 298,00 1 

Renter 2,26  

Oppstartsstøtte 5 000,00  

Kursavgifter 3 150,00 2 

Frifondstøtte 7 125,00 3 

Sum inntekter 16 575,26  

  

 

Utgifter 
 

 

Kurshonorar -2 250,00 2 

Medlemskontingent USF/OSU -1 260,00  

Premier -895,00  

Servering klubbkvelder -1 387,00  

Sum utgifter -5 792,00  

  

 

Egenkapital per 31.12.2017 10 783,26  

 
Kommentarer til regnskap  

1. 1 kontingent á 100 kom inn på vipps (gebyr på 2%) 
2. Kurs holdt på Grünerløkka skole. Jf. avtale ble dette avhold i klubben 
3. Vi mottok halvparten av hva vi søkte om. Dette skal brukes på servering på klubbkvelder, 

juleavslutning og bidrag til husleie for SK Stjernen (voksenklubben).  
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Budsjett 2018 
Egenkapital per 01.01.2018 10 783,26  

   
Inntekter 

 
 

Medlemskontingent 3 000,00 1 

Kursavgifter 8 000,00 2 

Driftsstøtte USF 4 000,00  

Frifondstøtte 7 000,00 3 

Sum inntekter 20 000,00  

  

 

Utgifter 
 

 

Instruktørhonorar -3 000,00 2 

Medlemskontingent USF/OSU -2 700,00 3 

Avslutning sommer/jul -3 000,00 4 

Servering klubbkvelder -2 700,00 4 

Husleie lokaler -10 800,00 5 

Sum utgifter -22 200,00  

  

 

Driftsresultat 2018 -2 200,00 6 

   

 

Kommentarer til budsjett 
1. Basert på litt medlemsvekst, 30 medlemmer. 
2. Styret foreslår å legge på en kursavgift på kr 200 per semester for å dekke litt mer 

utgifter og muligens kunne honorere instruktør. Altså anslår styret 20 deltakere på 
kursene vår og høst.  

3. 90 kr per spiller.  
4. Jf. søknad Frifond 
5. I utgangspunktet kr 400 per kveld 
6. Fra og med 2019 vil det komme støtte fra Oslo kommune, basert på antallet medlemmer 

i 2017 (12 støtteberettigede). Støtten kommer hvert år basert på medlemmer to år 
tidligere.  

 

 

 

 

Oslo 5. januar 2018 
Styret i Stjernen SKU 

Bendik Østbye Johannessen 
Erik Grindbakken 
Kristoffer Gressli 
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