
ÅnsMørE AsKER ScHAKKLUBB

Dato: 16 januar 2017 kl 19:00

Sted: Asker Skøyteklubbs lokaler

Tilstede: 10 medlemmer

L. Godkienning av innkalling

lnnkallingen ble godkjent uten innvendinger.

2. Godkienning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent uten innvendinger.

3. Valg av møteleder

Formann Roar Lindblom ble foreslått og valgt ved akklamasjon.

4. Valg av sekretær/referent for møtet

Vegard Hole ble foreslått og valgt uten innvendinger.

5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen/referatet

Rolf Røstad og Ståle Nilssen ble foreslått og valgt ved akklamasjon.

6, Styrets årsberetning

Styrets årsberetning var delt ut på forhånd, og gjennomgått. Det ble enighet om å gjøre noen små

rettinger og tilføyelser, og disse endringene er med i den versjonen av årsberetningen som er vedlagt
denne protokollen. I tillegg var det enighet om følgende:

- Økonomi: alle oppfordres til å registrere sin grasrotandel Asker Schakklubb i forbindelse med

tipping hos Norsk Tipping. Det bør finnes en link til Norsk Tippings grasrotandel på klubbens

hjemmesider.

Med disse endringene ble Styrets Årsberetning godkjent.

7. Regnskap med Revisionsberetning

«Diverse inntekter» bestod hovedsakelig av momskompensasjon (kr 4300) og kommunalt tilskudd
(kr 7s00).

- Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent.
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B. Fastsettelse avkontingenter

En oversikt over gjeldende kontingenter er inkludert i Styrets Årsberetning. FØlgende enstemmige
vedtak ble gjort:

- Kontingentene beholdes uendret

9. Fastsettelse av budsiett 2Ol7

Klubbens kasserer hadde laget forslag til budsjett for 2O!7 . Forslaget anses som forsiktig, og har et
budsjettert overskudd på 6000.

- Forslag til budsjett for 2017 ble godkjent.

Som et innspill til klubbens økonomi og generelle aktivitet ble det foreslått å arrangere NM i

Hurtigsjakk for seniorer i romjula. Styret gis fullmakt til eventuelt å beslutte dette.

10. Innkomne forslag

To forslag var kommet inn:

o. Endring i styrets sommensetning:
Det foreslås 6 medlemmer i styret i stedet for dagens 7. Det anses ikke nødvendig å

ha en egen lT-ansvarlig i styret, og det anses også som tilstrekkelig å ha 6n varamann.
Styrets sammensetning foreslås derfor slik:
o Formann
o Nestformann
o Kasserer

o Turneringsleder
o Materialforvalter
o Styremedlem

o Varamann (ikke medlem av styret)

- Forslaget ble enstemmig vedtatt

b. Antoll vdrcrmenn til styret:

Det foreslås at antall varamenn til styret reduseres til 1-, og at vararevisor ikke velges.

- Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Som en følge av disse forslagene, skal styret så raskt som mulig:

o Ajourføre lovene der det er nødvendig iht forslagene
o Vurdere om klubben skal ha en lT-sjef/webmaster utenom styret

tL. Valg av formann

Valgkomit6en foreslo sittende formann Roar Lindblom. Han ble valgt ved akklamasjon.

L2. Valg av øvrige styremedlemmer, valgkomit6, revisor/vararevisor

Valgkomitden hadde følgende forslag til øvrige styremedlemmer:

Viseformann: Jøran Aulin-Jansson
Kasserer: Leif Sigurd Larsen

Turneringsleder: Øistein Yggeseth

Materialforvalter: EirikLpvberget
Styremedlem: Per Ødegaard

Valgkomit6en hadde følgende forslag til 6vrige verv:

- Varamann:
- Revisor:
- Valgkomit6:

Ståle Nilssen

Finn Syvertsen
Eivind Lilleseth og Kjell Fredrik Pettersen

Sammensetningen av styret og øvrige verv ble funnet å være i henhold til klubbens statutter, og ble
valgt ved akklamasjon.

Vedlegg:

- Agenda tilårsmøtet 2017
- Styrets årsberetning
- Regnskap 2016
- Budsjett2OLT

Asker,

Ståle Nilssen
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Rolf Røstad


