Referat fra Nittedal sjakklubbs årsmøte 2011
Årsmøtet ble avholdt 7. juni 2011, på siste klubbkveld før sommerferien. Det møtte frem 9
stemmeberettigede.

Svein Arne Thrana ble valgt til ordstyrer, og Arild Øksnevad til referent.
1. Årsberetning. Trana gjennomgikk årets aktiviteter. Det var ikke laget noen spesiell
årsberetning, men dette ble vurdert som overflødig i og med at nyhetsoversikten på
klubbens nettsider gjør rede for alle hendelser av interesse. Han trakk spesielt frem at
klubben kom på en svært sterk 2. plass i 2.divisjon i årets Østlandsserie – vi var veldig
nær ved å vinne serien. Videre berømmet han 3 personer for god jobb:
•
•
•

Patrick Elphinstone for arbeidet som lagleder for klubbens lag i Østlandsserien
Arild Øksnevad for arbeidet som nettredaktør og for godt arbeid med
barnespillerne
Aage Øyvann for kasserer-jobben

2. Premieutdeling. Det ble noe forsinket delt ut premier til vinnerne av klubbmesterskapet
for 2010. Viktor Weidemann Mathisen ble klubbmester. Han var dermed ekskludert fra å
kunne vinne ungdomsmestertittelen, og denne gikk til Patrick Elphinstone.
3. Årsregnskap. Aage Øyvann og Arild Øksnevad presenterte årsregnskapet for 2010,
som ble godkjent. Klubben har en forholdsvis uanstrengt økonomi med et lite
underskudd i årets resultatregnskap. Årsregnskapet ble godkjent.
4. Innkomne forslag:
a. Det ble vedtatt å arrangere klubbmesterskapet for 2011 på en dag (lørdag eller
søndag til høsten), med 30 minutters betenkningstid.
b. Det ble vedtatt å arrangere en høstturnering med 30 minutters betenkningstid.
c. Det ble vedtatt å arrangere høstmesterskapet i lynsjakk over 6 klubbkvelder,
der man summerer resultatene på en slik måte at hver spillers 3 beste resultater
gjøres tellende.
5. Valg. Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt ved akklamasjon. Styret ser dermed
slik ut for det kommende året:
•
•
•
•
•

Leder:
Kasserer:
Nettredaktør:
Leder for barnegruppen:
Lagleder, Østlandsserien:
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