
STYREMØTE SK 1911
Torsdag 28.01.10 kl 19, hos Finn i Langmyrveien.

Til stede: Johs, Helge, Harald, Øyvind, Magnar, Torstein.
Forfall: Ingen.

1. Referat fra møte 12/5-09
Referat ble godkjent.

2. Økonomi
Magnar orienterte om status pr 31/12-09. Klubben hadde et overskudd på
19.000 kroner i 2009, viktige grunner til dette var fortsatt
medlemsvekst og Stena Line Hurtigsjakk (overskudd 11.430 kroner).
Klubben har 90.000 kroner på bok pr 31. desember, og dessuten 17.000
kroner i fordringer.

3. Høsten 2009
Johs. orienterte om høsten. Voksenkveld var vellykket med 12
deltakere, det blir en tilsvarende kveld i mai. Øyvind følger opp
dette.

4. Generalforsamling 2010
Johs. lager årsberetning.

5. Organisering av løpende oppgaver
- Johs har fortsatt hovedansvar for klubbkveldene.
- Helge har hovedansvar for oppdatering av nettsidene, Johs. oppdaterer også.
- Helge overtar sammenlagtlister i lyn- og hurtigcupen, Torstein
sender ham regneark fra 2009.
- Magnar tar seg av medlemsregister. Torstein fører ikke lenger slikt
register, da det er unødvendig med dobbel bokføring.

6. Stena Line Hurtigsjakk 2010
Harald har innhentet tilbud. Stena ønsker at vi skal ha komplett pakke
med middag etc. Harald prøver å få bort maten, som tidligere år. Et
alternativ kan være DFDS til København.

7. Landsturneringen 2011
- Spillested blir Njårdhallen, Johs og Øyvind sørger for å underskrive
kontrakt i løpet av kort tid.
- Harald, Øyvind og Terje Borg utgjør utvalget som skal prøve å ordne
sponsing. Disse vil primært prøve å få én stor hovedsponsor. Arbeidet
starter så snart det er en NM-hjemmeside som kan brukes for å selge
inn NM til sponsorer. Bør lages en smørbrødliste over hvilke produkter
vi kan tilby sponsorer. Mulighet med mindre klassesponsorer, jf
erfaringer fra Moss.
- I løpet av 14 dager innhentes det noen forslag til NM-logo og
utforming av hjemmeside.

8. Eventuelt
- BN Bank Blitz 2010: Styret drøftet muligheten for å påta seg
Oslo-kvalifiseringen, dersom NSF ønsker dette. Det ble gitt uttrykk



for at det var aktuelt, men at overskuddet var lite i forhold til
innsatsen. Spørsmål om det kan være mulig å ordne så man slipper å
frakte bord fra Korsvoll skole, evt om NSF kan betale leie av bord.
Det ble uttalt at andre store klubber også kunne få ta sin tørn.
- Jubileumsbok: Johs kontakter Øystein Brekke og hører hvor mye han
skal ha for å skrive en bok, og når boken kan være klar. Øyvind kan
ordne gode priser på trykking.

Oslo, 29. januar 2010

Torstein Bae /s
referent


