ÅRSMØTE 2015
HAMMERFEST SJAKKLUBB
Og
HAMMERFEST SJAKKLUBB UNGDOM
På Gjenreisingsmuséet Hammerfest
onsdag 04.02.15 kl 20:00.

SAKSLISTE
1. ÅPNING
Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av saksliste
2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014
3. REGNSKAP FOR 2014
4. FASTSETTELSE AV KONTINGENTER FOR 2015
5. PLANER FOR ÅRET
6. INNKOMNE FORSLAG
7. VALG
Styret: Leder, Sekretær, Kasserer, Styremedlem og én vara.
Revisor
Valgkomité

Hammerfest 21. januar 2015
Harald Heggelund
leder
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Saksfremlegg.
Sak 1 Åpning.
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av saksliste

Sak 2 Styrets årsberetning for 2014
Styrets årsberetning følger vedlagt.
Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning for 2014 tas til etterretning.

Sak 3 Regnskap og revisors beretning for 2014
Regnskap og revisors beretning legges fram på årsmøtet og på våre nettsider http://hammerfest.sjakklubb.no i
god tid før årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar revisorberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet som klubbens
regnskap for 2014.

Sak 4 Kontingenter for 2015
Klubbens selvkost ved innmelding i NSF er: Voksen 480 + kr 48 (forbund + krets), junior kr 240 + kr 24, mini-,
lilleputt og kadett kr 120 + kr 12. Enkeltpersoners direkte medlemskap i NSF ville kostet kr 720,-.
Junior = født fra 1/1-1995 til 31/12-1998
Kadett = født 1/1-1999 til 31/12-2001
Lilleputt = født 1/1-2002 til 31/12-2003
Miniputt = født 1/1-2004 til –

Klubbens selvkost ved innmelding i USF var i 2014 ca kr 105,- uansett alder.
Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten til klubbene skal for 2015 være:
For Ungdomssjakklubben (HSKU):
Alle medlemmer unntatt voksne styremedlemmer:

kr 300,-

For Voksenklubben (HSK):
Voksne
Førsteårsmedlemmer uten tidligere NSF medlemskap
Fjern/støttemedlemmer uten spillerett i klubbturneringer
Juniorer (f. 1995 tom 1998)
Mini/lilleputt/kadett (f. 1999 eller senere) inkl. HSKU medlemskap

kr 1000,kr 500,kr 600,kr 500,kr 500,-

For siste halvår (innmeldinger etter 1.august) er det halv pris på alle kontingenter.
Medlemskap i HSK inkluderer medlemskap i Finnmark Sjakkrets og Norges sjakkforbund som gir rett
til å delta på turneringer som rates i det nasjonale ratingsystemet. Medlemsbladet Norsk Sjakkblad er
også inkludert.
Medlemskap i HSKU inkluderer medlemskap i Finnmark Sjakkrets Ungdom og Ungdommens
sjakkforbund som gir rett til å delta i Barnas Grand Prix. Medlemsbladet Førsteraden er også inkludert.
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Sak 5 Planer for året
Her har styret ingen føringer men åpner for at årsmøtet diskuterer hvordan legge opp sportslige aktiviteter og
undervisning.
Bør vi ha en egen komité for nybegynneropplæring? En komité som jobber med sponsorer med tanke på å
arrangere turneringer?
Vår naboklubb Alta arrangerer BGP turneringer første lørdag i hver måned. De ønsker besøk og vil gjerne
komme på turneringer her. Klarer vi å engasjere foreldre i arbeidet?

Sak 6 Innkomne forslag
(Eventuelle saker fremlegges på årsmøtet)

Sak 7 Valg.
Årsmøtet kommer med forslag til, og voterer over, sammensetning av nytt styre.
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