Protokoll årsmøte Sjakklubben Stjernen
Dato: 25.02.2019 kl 19:00 – 21:30
Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11 AS
Tilstede: Vegard Ramstad, Sigurd Grøver, Odd Ristesund, Kristoffer Gressli, Harald Mottang,
Trond Munkejord, Eirik Aarnes og Kjell Iversen.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent. Årsmøtet ønsker at det til neste år også sendes ut
invitasjon og saksunderlag per e-post i tillegg til oppslag i klubbens lokaler og
hjemmeside. Dette kan også medføre at det kommer flere medlemmer til årsmøtet.
2. Valg av møteleder
Vegard Ramstad ble valgt som møteleder.
3. Valg av referent
Vegard Ramstad ble valgt som referent.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Eirik Aarnes og Trond Munkejord ble valgt til å undertegne protokollen.
5. Styrets årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder med refleksjoner av kasserer rundt
regnskap, budsjett og balanse.
Innspill og kommentarer fra årsmøtet:
Angående medlemsmasse: I dag er det kun to aktive æresmedlemmer. Årsmøtet ytret
skepsis til å dele ut mange nye æresmedlemmer, da dette kan få uheldig innvirkning på
framtidig økonomi.
Angående regnskapsposter:
 Grasrotandel har gått opp.
 Annet inn er momskompensasjon
 Finanskost er VIPPS-transaksjoner (bedrift), som er akseptabel da VIPPS fungerer
veldig godt som betalingsmiddel.
Mindre korreksjoner i årsberetningen: Skrivefeil rettes opp i årsberetningen (balanse, navn
etc) av leder.
6. Regnskap med revisjonsberetning
Revisor fremla sine betraktninger og leste opp revisjonsberetningen. (se vedlegg)
Årsmøtet godkjente regnskap.

7. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet godkjente ansvarsfrihet for styret.

8. Innkommende forslag
Det var ingen innkommende forslag eller henvendelser til styret forut for årsmøte.
Årsmøtet hadde en dialog om drift og turneringer. Det kom følgende konkrete ønsker:




Innkjøp av ny printer til kontoret.
Fortsette arbeidet med Turneringsutvalget; tilby sosiale aktiviteter og opplæring av
de som deltar (dommerkurs, web/wordpress og gjennomgang turneringskonsept)
Årsmøtet ønsker at det søkes opsjon om å arrangere landsturneringen 2023, og
vurdere om det også bør lages jubileumsbok i anledning 100-årsjubileum.

9. Fastsettelse av budsjett og kontingent
Årsmøtet vurderer budsjett som realistisk og anbefaler det nye styret og jobbe etter dette.
Årsmøtet anbefaler videreføring av kontingenter.
10. Valg
Årsmøtet valgte følgende til nytt styret i 2018:
Vegard Ramstad (Leder)
Kristoffer Gressli (Kasserer)
Harald Mottang
Bendik Johannessen
Sigurd Grøver
Trond Munkejord
Eirik Aarnes
Vara-medlemmer:
Tone Brodal (vara 1) og Åsmund Eikill (vara 2)
Valg av revisor:
Kjell Iversen
Valgkomité 2019:
Oppgaven med å velge ny valgkomite settes ut til styret, og denne må på plass høsten 2019.

____________________________
(Eirik Aarnes)

__________________________
(Trond Munkejord)

