
Referat fra Nittedal Sjakklubbs årsmøte 2013 
 
 
Årsmøtet ble avholdt 11. juni 2013, på siste klubbkveld før sommerferien. Det møtte frem 10 
stemmeberettigede. 
 
 
Svein Arne Thrana var ordstyrer, og Arild Øksnevad 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  
Henriks 3.plass i klasse 2 i fjorårets NM og klubbens gode innsats i Østlandsserien. Vi 
kom på 2. plass i vår gruppe, og blir dermed værende i 3. divisjon. Endelig berømmet 
Thrana 3 personer for god jobb: 

• Patrick Elphinstone for arbeidet som lagleder for klubbens lag i Østlandsserien 
• Arild Øksnevad for godt arbeid med barnespillerne og for arbeidet som 

nettredaktør 
• Aage Øyvann (som hadde gått av ved juletider) ble igjen takket for sin mangeårige 

innsats som kasserer. Thrana var også svært glad for at Patrick hadde tatt over som 
kasserer etter Aage. 

 
Thrana ble på sin side berømmet av de andre medlemmene for god jobb som klubbens 
leder. 

 
2. Premieutdeling. Svein Arne fikk pokal som klubbmester 2013, og Dag Einar fikk 

ungdomsmester-pokalen. Videre fikk Svein Arne pokal som vinner av vårens 
lynsjakkserie. 

 
3. Årsregnskap. Aage Øyvann hadde laget årsregnskap for 2012. Det ble presentert av 

Patrick Elphinstone (som tok over som kasserer ved årsskiftet). Klubbens økonomi 
vurderes som tilfredsstillende. Ingen hadde bemerkninger til regnskapet. 

 
4. Forskjellig . Hva som skal skje på spillekveldene ble diskutert. Det ble bestemt å 

arrangere en turneringsserie med 15 minutters betenkningstid, som skal gå over mange 
kvelder. 

 
5. Valg. Leder, nettredaktør, leder for barnegruppen, lagleder for Østlandsserien og 

kasserer ble gjenvalgt ved akklamasjon.  
 

Det nye styret ser dermed slik ut: 

• Leder: Svein Arne Thrana 
• Kasserer: Patrick Elphinstone 
• Nettredaktør: Arild Øksnevad 
• Leder for barnegruppen: Arild Øksnevad 
• Lagleder, Østlandsserien:  Patrick Elphinstone 

 
 
 
 
Arild Øksnevad, 20.06.2013 


