
Gjøvik Sjakklubb

Referat fra årsmøte

Innledning
Gjøvik Sjakklubb avholdt sitt årsmøte for 2010 onsdag 2. februar 2011 kl. 19.00 – 20.00 i 
klubbens lokaler i Frivillighetssentralen, Gjøvik. Ingen innkommende forslag var sendt til 
årsmøtet. Det var 12 medlemmer til stede.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.

2. Valg av møteleder
Anders Gustad Iversen ble valgt til møteleder.

3. Valg av sekretær
Ole Ingarth Karlsen ble valgt til sekretær.

4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
Jon Fredrik Åsvang og Paulius Cigriejus ble valgt til å underskrive protokollen, dvs. referat 
fra årsmøtet.

5. Styrets årsberetning
Styrets årsberetning ble lest opp av klubbens sekretær Ole Ingarth Karlsen. Det var ingen 
kommentarer til årsberetningen utover at Sverre Haug var revisor.

6. Regnskap
Kasserer Bjørn Bergersen redegjorde for klubbens regnskap. Regnskapet ble godkjent i sin 
helhet. Av punkter nevnes bl.a. at klubben i 2010 har fått kr 54.224 i midler fra bingospill, 
samt at regnskapet er spesifisert slik at det blir tydelig hvilke midler som tilhører Gjøvik 
Sjakklubbs Ungdom.

7. Ansvarsfrihet for styret
Det ble en kort diskusjon rundt dette punktet. Det ble påpekt at man ikke kan gjøre ting 
som er grovt uaktsomme eller med forsett og samtidig forvente ansvarsfrihet.
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8. Medlemskontingent
Det ble besluttet å beholde medlemskontingent på samme nivå som tidligere.

9. Valg
Kasserer Bjørn Bergersen og materialforvalter og turneringsleder Vegard Steen sine verv 
var på valg i år. Valgkomitéen ved Bjarne Gjørvad hadde forespurt de nevnte medlemmene 
om å ta gjenvalg, noe som ble akseptert av dem begge. Årsmøtet godkjente dette ved 
akklamasjon. Formann Anders Gustad Iversen og sekretær Ole Ingarth Karlsen sine verv er 
ikke på valg før i 2012.

________________ ________________ ______________
Ole Ingarth Karlsen Jon Fredrik Åsvang Paulius Cigriejus

Gjøvik, 9. februar 2011
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