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Årsmøte i NSKU – Nordstrand sjakklubbs ungdom 2013
Møtet ble satt kl. 18.00 torsdag den 28. februar 2013 på Lambertseter gård. 20 personer var til
stede, hvorav 16 stemmeberettigede.
1. Valg av møteleder og referent
Ole Birger Hestvik ble valgt til møteleder og Dag Sjøberg til referent.
Otto Milvang og Alf Magne Rygg ble valgt til signering av protokoll.
2. Innkallelse og dagsorden
Innkallelse og dagsorden ble godkjent.
3. Referat årsmøter våren 2012
Møtereferatet fra årsmøte 16. februar 2012 ble godkjent.
Møtereferatet fra ekstraordinært årsmøte 24. oktober 2012 ble godkjent.
4. Årsberetning
Årsberetning 2012 ble fremlagt og godkjent. Styret legger årsberetningen ut på
www.nsku.no.
5. Regnskap 2012
Året 2012 ble gjort opp med et underskudd på ca. kr 18.000. Økonomien er fortsatt god.
Regnskapet er godkjent av revisor. Revisjonsberetning mottas når årsberetning er levert.
Regnskapet med noter ble godkjent.
6. Kontingent
Kontingenten forblir kr. 100,- pr. år.
7. Forslag til nye vedtekter for NSKU
Styret så behov for å revidere NSKUs vedtekter for å gjenspeile den generelle
innskjerpingen av styreansvaret i foreninger og synkronisere NSKUs vedtekter med
alminnelige foreningsvedtekter. Styret foreslo at gjennomgang og vedtak av vedtekter ble
utsatt til et ekstraordinært årsmøte seinere på våren 2013. Dette ble enstemmig vedtatt.
Styret ønsket allikevel tre endringsforslag behandlet på årsmøtet 28.2.2013:
#1: Stemmerett
Regler om stemmerett er uklare i dagens vedtekter.
Forslag ny tekst: «Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett. For
medlemmer som ikke har fylt 13 år, har foreldre/foresatte stemmerett på vegne av egne
barn/ungdom. En stemme per gyldig medlemskap. Medlemmer som har fylt 13 år, ivaretar
sin stemmerett selv.»
Forslaget fra styret ble trukket.
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Gjeldende praksis ble fulgt: «Foreldre/foresatte kan stemme på vegne av sine barn inntil
de er 18 år hvis ikke barna selv (de over 13 år) er tilstede og kan stemme selv.»
#2: Styresammensetning
Forslag ny tekst: Styret i NSKU består av: Leder, nestleder, kasserer og sekretær, men
kan utvides med ett til to styremedlemmer og ett til to varamedlemmer hvis behov.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
#3: Kan arbeidstakere ha tillitsverv?
Forslag ny tekst: «Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i
NSKU, og som representant til møter i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan
imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben.»	
  Etter en del drøfting rundt begrepet
«arbeidstaker» ble det enstemmig vedtatt å utsette dette punktet til det ekstraordinære
årsmøtet seinere våren 2013.
8. Innkomne forslag
Forslag (opprinnelig): «Som delvis godtgjørelse for administrativt arbeid til NSKUs
beste langt ut over det som kan forventes i årene 1999-2012, innvilges Arne-Birger Lund
kr 20.000.»
Forslaget ble trukket til fordel for følgende benkeforslag:
«Styret fremmer et forslag på ekstraordinært årsmøte 2013 om påskjønnelse til ArneBirger Lund for administrativt arbeid til NSKUs beste langt utover det som kan forventes
i årene 1999-2012.»
Vedtak: 13 for, 0 mot, 3 avholdende
9. Valg av styre, revisor og valgkomité
Leder: Jon Andersson
Styremedlemmer: Kristin Tryggestad, Louis Sit, Åse Kjelsbøl Huse og Dag Sjøberg
Varamedlem 1: Kristian Haagaas
Varamedlem 2: Arne-Birger Lund (uten møterett)
Valgkomité: Alf Magne Rygg + 1 person som styret utpeker
Revisor for regnskapet: Espen Løken
Revisor for medlemstall: HCA Revisjon

Møtet ble hevet kl. 21:30.

Oslo, 5. mars 2013
Referent: Dag Sjøberg
Signatur protokoll: Otto Milvang og Alf Magne Rygg

