
SK av 1911, generalforsamling 2009 
Ullevål Hageby Seniorsenter, 2. mars kl 19.20. 
  
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
2. Valg av dirigent og referent. 
Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent. 
 
3. Årsberetning. 
Årsberetningen ble gjennomgått. Det ble gjort to korreksjoner: Lars Kjølberg ble norgesmester i 
lynsjakk for senior (ikke nr to) og i Det åpne NM i hurtigsjakk 2008 ble det dobbeltseier i gruppe B 
(ikke klasse 3). Med disse endringer ble årsberetningen godkjent. 
 
4. Regnskap med revisorberetning. Budsjett 2009. Kontingent for 2010. 
Generalforsamlingen merket seg kommentarer fra klubbens revisor. Regnskapet ble godkjent. 
Forslag til budsjett ble vedtatt. Det ble bestemt at kontingent for 2010 holdes på samme nivå som i 
2009, men det tas forbehold om behov for heving dersom NSF hever sin kontingent på kongressen i 
juli.  
 
5. Til styret innkomme forslag. 
Følgende forslag fra styret ble vedtatt: Schakklubben av 1911 benytter seg av opsjonen vi ble tildelt i 
2007 og fremmer endelig søknad for NSFs kongress i Bergen i juli om å få tildelt  arrangementet av 
NSFs Landsturnering og kongress – NM i sjakk 2011. 
 
6. Valg av styre.  
Slikt styre ble valgt: 
Leder:    Johs R Kjeken  (gjenvalg) 
Nestleder:   Harald Furnes   (gjenvalg) 
Kasserer:   Magnar Nikolaisen  (gjenvalg) 
Materialforvalter:  Finn Møller   (gjenvalg) 
Nettredaktør:   Helge Fjellestad  (gjenvalg) 
Turneringssjef:  Torstein Bae   (gjenvalg) 
Styremedlem:   Øyvind Asbjørnsen  (gjenvalg) 
 
7. Valg av revisor med varamann. 
Det ble valgt slik revisor og vararevisor: 
Revisor:   Anders Sørjordet (gjenvalg) 
Vararevisor:   Alf Vederhus (ny) 
 
8. Eventuelt. 
Det fremkom enkelte kommentarer/ønsker om klubbens drift fremover: 

- Det er ønskelig med noen klubbreiser til turneringer. 
- Saft som alternativ til kaffe/te. Tor B står for innkjøp. 
- Ønske om to klubbkvelder i uken. 
- Treningsopplegg for voksne medlemmer, f eks over 8 kvelder (ikke mandager). Medlemmer 

fra andre klubber kan inviteres til å delta (disse må da betale noe). 
 
Etter dette takket Kjeken for tilliten og hevet møtet. 
 
Oslo, 3. mars 2009 
 
Torstein Bae /s 
referent 


