Protokoll fra Årsmøtet i Nittedal sjakklubb
tirsdag 6. juni 2017
Møtet ble holdt på Nittedal ungdomsskole i forbindelse med sesongens sommeravslutning.
Det var 4 medlemmer til stede.
Sakene ble behandlet i samsvar med klubbens vedtekter.
1. Konstituering. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Magnus Digernes ble valgt som møteleder og
referent.
2. Virksomheten. Magnus Digernes gjennomgikk 2016/2017 – 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! Turneringen avgjøres til jul hvor hurtig- og
lynsjakk turneringene summeres.

-

Østlandsserien. Det ble dessverre nedrykk fra 2. divisjon. Spill i 3. divisjon medfører færre
kamper og håp om å spille for seier neste år. Vi satser på å melde på et 2. lag til neste sesong.

-

Sjakk i biblioteket ble gjennomført 1. april i nye Nittedal bibliotek. Mange var innom, både
voksne og barn. Slike arrangement øker synlighet i Nittedal og kan bidra til økt oppslutning for
klubben.

-

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

3. Regnskap. Kasserer Patrick Elphinstone gjennomgikk regnskapet for 2016/17. Regnskapet viste et
resultat på – 3875 kr. Det ble diskutert hva vi kan gjøre for å øke inntektene som i år var på kr 7935.
Forslagene var; 1. øke kontingenten 2. forsøke å innhente sponsorer 3. Arrangere turnering. Det ble
besluttet at kontingenten skal være uendret, men at vi forsøker å avhold en turnering.
4. Innkomne forslag. Magnus la inn forslag om å gi støtte til den fra klubben som ønsker å ta kurs i
turneringsledelse. Ved å ha en turneringsleder vil det være mulig å avholde turneringer som kan øke
inntektsgrunnlaget. Det ble besluttet at klubben kan gi reisestøtte til den som ønsker å ta kurs i
turneringsledelse.
5. Valg: Magnus fortsetter som leder, Patrick som kasserer. Atle Limburg ble valgt inn som medlem
av styret, og han får et ansvar får arrangementer utover klubbkvelder på tirsdagene.
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

