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HELGELAND OG SALTEN SJAKKRETS 
 
 
 
 
 

 
 
 Om årsmøtet og kretstinget - sakset fra kretsens reglement  

- Årsmøtene er Sjakkretsens høyeste myndighet.  

- Kretsstyret innkaller til årsmøtet 

- Hver klubb har rett til å møte med en stemmeberettiget representant for hvert påbegynt titalls medlemmer.  

- Sjakkretsens styre har stemmerett.  

- Ingen representanter har mer enn en stemme.  

- Alle sjakkretsens medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet.  

- Vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt lovendringsforslag som krever 2/3 flertall og forslag om  

oppløsning som krever 3/4 flertall.  

- Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som møter.  
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE / KRETSTING 2021 - HELGELAND OG SALTEN SJAKKRETS 

 
STED OG DATO:  
Møtet ble avholdt digitalt på Teams, 10 februar 2021, kl 20:00 
 
 
DELTAKERE 
12 deltakere på kretstinget fordelt som følger:  
 
Bodø Sjakklag:  
Åsmund Andersen, Leif Inge Nilsen  
 
Fauske Sjakklubb:  
Rune Borøy, Steinar Nilssen  
 
Sandnessjøen Sjakklubb:  
Dag Talleraas, Thor Brandth  
 
Mosjøen Sjakklubb:  
Kjell Sjøbrend, Ellen Gotaas, Trond Kristensen, Helge Emil Skar 
 
Mo Sjakklubb, Hamarøy Sjakklubb og Brønnøysund Sjakklubb:  
Ingen representanter 
 
Kretsstyret 
Kurt-Arne Johnsen, Torger Nilsen 
 
 
SAKSLISTE / DAGSORDEN 
 
1. Godkjenning av representantenes fullmakter 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av referent 
4. Valg av ordstyrer 
5. Årsberetning 2020 
6. Regnskap 2020 
7. Revisors uttalelse 
8. Budsjett 2021 
9. Innkomne forslag 
10. Kretskalender 2021 og årsmøte 2022 
11. Valg av Kretsstyre 
 
 
1. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER 
Kurt-Arne Johnsen orienterte om kretsens reglement for fullmakter og antall registrerte betalende medlemmer i NSF. 
 

Klubb Betalte medlemskap NSF Antall stemmer 
Bodø Sjakklag 35 medlemmer 4 stemmer 
Brønnøysund SK 0 medlemmer 0 stemmer 
Fauske SK 17 medlemmer 2 stemmer 
Hamarøy SK 9 medlemmer 1 stemme 
Mosjøen SK 42 medlemmer 5 stemmer 
Mo SK 0 medlemmer 0 stemmer 
Sandnessjøen SK 12 medlemmer 2 stemmer 

 
«Fullmaktene til de fremmøtte ble enstemmig vedtatt.» 
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2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Kurt-Arne Johnsen orienterte om innkalling og dagsorden 
 
«Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.» 
 
 
3. VALG AV REFERENT 
Kurt-Arne Johnsen ble foreslått som referent i møtet. 
 
«Valg av referent ble enstemmig vedtatt.» 
 
 
4. VALG AV ORDSTYRER 
Torger Nilsen ble foreslått som ordstyrer i møtet. 
 
«Valg av ordstyrer ble enstemmig vedtatt.» 
 
 
5. ÅRSBERETNING 2020 
Kurt-Arne Johnsen leste opp årsberetningen for 2020 (vedlegg 1) 
 
«Årsberetningen for 2020 ble enstemmig godkjent.» 
 
 
6. REGNSKAP 2020 
Kurt-Arne Johnsen gjennomgikk revisorgodkjent regnskapet til kretsen for 2020 (vedlegg 1) 
 
«Regnskapet ble enstemmig godkjent.» 
 
 
7. REVISORS UTTALELSE 
Rune Borøy gikk gjennom revisors uttalelse. Det var ingen anmerkninger til regnskapet (vedlegg 1) 
 
«Uttalelsen ble tatt til orientering av årsmøtets deltakere.» 
 
 
8. BUDSJETT 2021 
Kurt-Arne Johnsen gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2021 (vedlegg 2) 
 
«Budsjettet ble enstemmig vedtatt.» 
 
 
9. INNKOMNE FORSLAG 
Ett innkommet forslag om endring av vedtekter til kretsen om valg av styreleder, styremedlemmer og andre funksjoner 
var kommet inn til årsmøtet (vedlegg 3). Utover dette var det ingen andre innkomne forslag til årsmøtet. 
 
«Listen over innkomne forslag ble enstemmig godkjent.» 
 
 
9.1 ENDRING I VEDTEKTER 
Kurt-Arne Johnsen orienterte om forslaget til endring av vedtekter i kretsen for valg av styreleder, styremedlemmer og 
andre funksjoner. Intensjonen bak endringen er å sikre kontinuitet i ledelse av kretsen. Det ble videre orientert om at 
endringer i vedtekter vil kreve 2/3 flertall. 
 
«Forslaget om endring av vedtekter for valg av styreleder, styremedlemmer og andre funksjoner ble enstemmig ved-
tatt.» 
 
Nytt revidert reglement til Helgeland og Salten Sjakkrets – vedlegg 3.1. 
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10. KRETSKALENDER 2021 OG ÅRSMØTE 2022 
Kurt-Arne Johnsen orienterte om kretskalender 2021 og at årsmøte i 2022 avholdes i løpet av første kvartal 2022 (ved-
legg 4). 
 
«Kretskalender 2021 og årsmøte 2022 ble tatt til orientering og enstemmig godkjent.» 
 
 
11. VALG AV KRETSSTYRE 
Kurt-Arne Johnsen orienterte om valgkomiteens innstilling til styreplasser og funksjoner som er på valg. 
 
Forslag til styreleder for 1 år: Kurt-A Johnsen 
 
«Styreleder ble enstemmig valgt for 1 år.» 
 
 
Forslag til styremedlemmer for 2 år: Florian Kindl og Steinar Nilssen 
 
«Begge styremedlemmer ble enstemmig valgt for 2 år.» 
 
 
Forslag til styremedlemmer for 1 år: Torger Nilsen og Dag Madsen 
 
«Begge styremedlemmer ble enstemmig valgt for 1 år.» 
 
Forslag til øvrige funksjoner for 1 år: 
Kasserer: Florian Kindl 
Valgkomite: Kurt-A Johnsen og Torger Nilsen 
Revisor: Rune Borøy 
 
«Øvrige funksjoner ble enstemmig valgt for 1 år» 
 
 
Det kom ingen benkeforslag i årsmøtet 
 
 
 
OPPSUMMERING 
 
Torger Nilsen og Kurt-Arne Johnsen oppsummerte til slutt på årsmøtet om at det er bra aktivitet i kretsen, stor enighet, 
god kommunikasjon og et godt samhold på tvers av klubbene. Det er viktig å delta på hverandres arrangement og heie 
på hverandre. Kretsstyret er aktivt også utenom den formelle møtevirksomheten. 
 
Kurt-Arne Johnsen takket alle de fremmøtte for deltakelsen på kretstinget 2021. 
 

 

Helgeland og Salten Sjakkrets 

 

 

 

 

Kurt-Arne Johnsen 

Referent 


