Protokoll fra Årsmøtet i Nittedal sjakklubb
tirsdag 18. juni 2019
Møtet ble holdt på Nittedal Bibliotek, Flammen.
Det var 10 medlemmer til stede.
Sakene ble behandlet i samsvar med klubbens vedtekter.
Protokoll
1. Konstituering. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Magnus Digernes ble valgt som møteleder og
referent.
2. Virksomheten. Magnus Digernes gjennomgikk 2018/2019 – sesongens virksomhet og aktiviteter,
herunder;
-

Klubbkvelder på tirsdager med lynsjakk og hurtigsjakkturneringer. Oppmøtet har vært generelt
bra med et snitt på 10 spillere hver tirsdag. Mange barn/ungdommer fra barnesjakklubben som
også møter opp på "voksensjakken", det er veldig bra!

-

Østlandsserien. Nittedal stilte med ett lag i 2. divisjon og et juniorlag i 4. divisjon.1. laget endte
dessverre på siste plass og rykker ned til 3. divisjon, mens 2. laget endte på 5. plass.

-

Nittedal Sjakklubb arrangerte Åpent Oslo og Omegn mesterskap i langsjakk i desember med
støtte fra Akershus Sjakk-krets. Turneringen ble avhold på Klubbhuset i Nittedal og inngikk i
Norges Grand Prix. Det var totalt 30 deltagere, noe under forventet. Turneringen ble vel
gjennomført og overskuddet medregnet kiosksalg var på ca. kr 1500.

-

Gjennom året har det vært flere gode individuelle resultater og det ser ut til at to av Nittedals
juniorspillere vil komme til å vinne flere sammenlagtpremier i Norges Grand Prix.

-

Nittedal Sjakklubb fikk støtte på kr. 15 000 til innkjøp av elektroniske sjakkbrett. Det er foreløpig
kjøpt inn ett brett, og det avventes nytt kjøp til klubben har vurdert hvilke standard brettet skal
ha og hvor de skal oppbevares (da det ikke er lagringsplass på Flammen).

-

Det ble arrangert en temakveld med innleid instruktør (FM Johannes Kvisla). Her var det ca. 10
deltagere.

-

Nittedal stilte lag i NM i klubblag i Drammen. Laget endte til slutt på den nedre halvdel, men fikk
bl.a. 2-2 mot et meget sterkt lag fra Sarpsborg

3. Regnskap. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2018 (regnskapsåret går fra januar – desember).
Regnskapet viste et resultat på kr 11 652, hvor totale inntekter var på kr. 26 578 og utgifter på kr. 14
926. Inntekter gjennom kontingent er på kr 11 000 og dekker utgifter knyttet til seriesjakk og
innbetaling til NSF. Overskuddet skyldes støtte til innkjøp av elektroniske brett som skal
gjennomføres. Kontingenten ble ikke foreslått endret. Pr. 18. juni inneholdt bankkontoen kr. 36.557,-

4. Kommende aktiviteter.
- Det ble foreslått å etablere en ungdomsgruppe eller et sjakkakademi åpent for medlemmer som
spiller turneringer og ønsker å videreutvikle seg. Formålet vil være å motivere og engasjere
sjakkspillerne til å utvikle seg videre. Det vurderes samarbeid med andre klubber i nærheten, som
f.eks. Groruddalen SK.
- Det skal arrangeres en barnesjakk (BGP) og voksensjakk (NGP) turnering i Flammen 18. august.
- Det vurderes å stille to lag i Østlandsserien også i kommende sesong
- Seks spillere fra Nittedal er påmeldt Landsturneringen i Larvik som spilles i juli.
5. Annet. Under årskongressen for NSF under Landsturneringen skal det stemmes over styrets forslag
om å inngå avtale med Kindred. Avtalen innebærer en økonomisk støtte til NSF på 50 mill. kr.
Nittedal Sjakklubb har mulighet til å stille med to delegater, og det er ønskelig at de stemmer som
vedtatt på årsmøte hvis ikke ny informasjon vil fremkomme før kongressen. Årsmøtet foretok
avstemming i saken, og det var 9-0 (1 avsto å stemme) for å stemme mot avtalen.
6. Valg: Magnus fortsetter som leder, Patrick som kasserer og Atle Limburg som medlem av styret.
Patrick Elphinstone fortsatte som kasserer for voksen- og barnesjakken. Patrick er fortsatt ansvarlig
for østlandsserien. Leder roste hans innsats og Patrick fikk et honorar fra klubben på kr.1500.
Referent Magnus Digernes

