Protokoll fra Årsmøtet i Nittedal sjakklubb
tirsdag 21. august 2018
Møtet ble holdt på Nittedal Bibliotek, Flammen.
Det var 5 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 2017/2018 – 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 kom på
en hederlig 4. plass, et stort fremskritt fra å være på nedrykksplass i forrige sesong. Juniorlaget
gjorde det veldig bra med 2. plass.

-

Det ble gjennomført en turnering i regi av Nittedal Sjakklubb Ungdom og Akershus Sjakkkrets
Ungdom. Med over 90 deltagere ble arrangement en suksess.

-

Det ble gjennomført et nybegynnerkurs for voksne / ungdommer. Kurset hadde 7 deltagere og
gikk over fem tirsdager.

-

Gjennom året har det vært flere gode individuelle resultater og flere av Nittedals yngre
medlemmer har deltatt på flere Grand prix turneriringer og en av de vant også sammenlagt i sin
klasse.

-

Landsturneringen 2018 var det 7 deltagere fra Nittedal med flere gode resultater, herunder 1.
plass klasse 1.

-

Et av medlemmene har gjennomført kurs i turneringsledelse og har som mål å bli
turneringsdommer slik at vi også kan gjennomføre klubbturneringer med rating.

3. Regnskap. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2017 (regnskapsåret går fra januar – desember).
Regnskapet viste et resultat på kr 6045, hvor totale inntekter var på kr. 16 038 og utgifter på kr.
9993. Overskuddet skyldes inntekter fra turneringen som ble avholdt, mens kontingenten fra
medlemmer dekker kostnadene til NSF.
Kontingenten ble ikke foreslått endret.

4. Kommende aktiviteter.
- Det ble foreslått å etablere en ungdomsgruppe eller et sjakkakademi åpent for alle medlemmer.
Formålet vil være å motivere og engasjere sjakkspillerne til å utvikle seg videre. Første tiltak for
sjakkakademiet vil være å hente inn ekstern instruktør for å gå gjennom en åpning. Tidspunkt for
sjakkakademiet settes fra kl. 18-19 på tirsdager slik at det settes i forbindelse med klubbkvelden.
- Oslo og omegn sjakkrets ønsker å avholde et kretsmesterskap i langsjakk før jul. Det ble diskutert
om Nittedal kunne påta seg dette arrangementet da det også vil tilføre inntekter til klubben.
Eventuelle medarrangører som Lillestrøm, Strømmen og Groruddalen ble diskutert. Magnus vurderer
hvor en turneringen eventuelt kan avholdes og om det er nødvendig med et samarbeid med andre
klubber.
- Under eventuelt ble det diskutert mulighet for å invitere en profilert sjakkspiller for å komme og
spille simultan på Mo-senteret.
5. 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

