
Årsmøte ref. Sjakkretsen Innlandet 6.2.21 

Sted: På Skype 

Møtedeltakere: Bjarne Gjørvad, Guro Nordby, Sivert Ørsleie, Espen Frøyshov, Trond Nerland, Sverre 

Johnsen, Øyvind Henriksen, Geir Brobakken og Bernt Kr. Øye 

 

1. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og representantenes fullmakter 

Vedtak godkjent 

 

2. Valg av møteleder og referent:  

Møteleder Espen Frøyshov Referent Bernt Kristian Øye 

 

3. Årsmelding Innkalling SKU 2020 

Årsrapporten ble gjennomgått. Det har vært stor nedgang på antall medlemmer totalt i sjakklubber i 

Norge har nedgangen vært på ca 30 %, i Innlandet har antall medlemmer blitt halvert og COVID 19 

har nok vært en viktig årsak til nedgangen. Det har vært arrangert 2 BGP turneringer i 2020. Disse vil 

bli slått sammen med turneringer for 2021 i Innlandscupen. 

 

Vi har ikke mottatt støtte fra Fylkeskommunen pga vi er ikke en kulturaktivitet. Sjakk faller derfor 

mellom 2 stoler pga vi er verken idrett eller kultur og det ble stilt spørsmål om hvor vi kan søke og om 

vi bør finne andre sponsorer. 

 

Barnesjakken er nede både i Elverum og Lillehammer pga av at en noen «ildsjeler» har gitt seg. Det 

ble fremmet forslag om at det bør skapes en digital møteplass for de som driver med barnesjakk på 

tvers av klubbene for å skape et felleskap og bedre samarbeid på tvers. Kontaktperson for 

Lillehammer sjakk ble det nevnt at Magne Lind er en ressurs som kan kontaktes. Vi må også bli 

flinkere til å ta kontakt med skolene for få oversikt over hvilke sjakktilbud og aktiviteter de har for å 

skape en bedre rekruttering til klubbene. 

 

Vedtak: Årsrapport godkjent 

 

4. Regnskap, budsjett og kontingenter 

Utgifter til kommunene for leie av lokaler ble diskutert, men her har Hamar kommune fast reglement 

og faste satser så det er lite vi kan gjøre med det. 

Kontingenten for 2021 vil ikke bli endret fordi vi har hatt lite tilbud pga COVID 19, og det er viktig å 

holde kontingenten lav så denne ikke blir en terskel for rekruttering. Gjøvik SK har halvert 

kontingenten for sine medlemmer og oppfordret kretsen å gjøre det samme. 

Det er ikke utarbeidet et budsjett for 2021 kretsen har kun fått inn penger fra kretskontingent. 

Prinsippet her er å ikke bruke mer penger enn det som kommer inn. 

 

Vedtak: Årsregnskap, kontingent og budsjett er godkjent. 

 

 

5. Det ble fremmet forslag om at kretsen skal gi støtte til «Flere mot sjakktoppen»-FMS. Pr i dag har 

kretsen med 15 stk, hvor hver deltaker betaler en egenandel på 1000,- pr halvår. Det er opp til hver 

enkelt klubb om og eventuelt hvor mye de vil støtte deltakere. Det er også mulighet for at flere kan bli 

med i FMS. 

 

Vedtak: Kretsen vil ikke prioritere å gi støtte til FMS. Kretsen vil midler på tilbud som sikrer bredden 

og ikke minst ny rekruttering, men om vi får støtte så vil styret ta opp saken til ny vurdering. 

  



6. Valg: Fem personer skal være i styret, leder velges for ett år. 

Valgkomiteen fortalte om sitt arbeid og Bjarne ble valgt inn i styre for  2 år og Øyvind ble valgt for et år. 

Kasserer har ikke valgkomiteen klart å skaffe og overlater denne jobben til styre. Guri og Sivert ble takket 

av for sin innsats i styret av Espen. Styreleder ble gjenvalgt for et år. 

Styre for 2021: 

Styreleder, Espen Frøyshov 1 år 

Styremedlem, Bernt Øye 1 år  

Styremedlem, Sverre Johnsen 1 år 

Styremedlem, Bjarne Gjørvad  2 år 

Styremedlem, Øyvind Henriksen 1 år 

 

7. Valg av revisor (en person) og valgkomité (to personer) 

Geir Brobakken ble valgt til revisor og Guri og Trond ble valgt til å sitte i valgkomiteen for 2021 

 

 

 

 

Ref. Bernt Kristian Øye 


