
ÅRSMØTE 2019

 

Årsmøtet ble avholdt i Tollboden tirsdag 27. september 

Til stede: Geir, Even, Karl Isak, Jacob, Alfred, Aage, Jan T., Sivert, Sigurd, Vegard B., 
Svein, Audun, Josef, Bjarte og Thomas

Dagsorden ble godkjent, men punktet angående ansvarsfrihet for styret tas ut.

Bjarte Engeset ble valgt til å lede møtet.

Thomas G. Larsen ble valgt til møtets sekretær.

Jan T. Moholt og Svein Hansen  ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsberetning:

Styrets årsberetning ble lest opp av Thomas G. Larsen og godkjent uten innsigelser.

Årsregnskap:

Regnskapet ble delt ut av Geir Helmersen og lest opp av Bjarte Engset. Etter en 
gjennomgang av de ulike postene ble regnskapet godkjent uten innsigelser.

 Årets overskudd lyder på kr 15139,66.

Innkomne Forslag:

Etter forslag fra det sittende styret, ble Jan Tore Moholt valgt til æresmedlem.

Det ble videre vedtatt at det nye styret skal utarbeide retningslinjer for utvelgelse av 
æresmedlemmer i fremtiden.

Forslag fra Geir Helmersen om å ikke kreve inn startkontingenter  for klubbens 
turneringer sesongen 2019-2020 ble vedtatt enstemmig.

Forslag fra Audun Engeset om å kjøpe inn 10 sett med brett og brikker av tre ble 
enstemmig vedtatt. Vi har dog en liten utfordring med oppbevaring av disse.



Forslag fra Bjarte Engeset om at klubben må stå for utgifter tilknyttet klubbens 
jubileumsbok, ble vedtatt enstemmig. Det nye styret ser på kostnader og avgjør 
deretter hvordan den skal se ut.

Forslag fra Aage Gjone om å gjøre om opp- og nedrykk i klubbmesterskapet fra 1 til 2 
spillere, ble vedtatt enstemmig.

Forslag fra Bjarte Engeset om å overføre ansvare for barneklubben til det nye styre 
ble vedtatt enstemmig. Styret må prioritere driften av denne.

Forslag fra Thomas G. Larsen om å endre fra Monrad til Fide Sveitser i 
Larviksmesterskapet, ble vedtatt enstemmig.

Valg:

Formann: Karl Isak Skau 

Styremedlemmer: Jan T. Moholt, Svein Hansen, Geir Helmersen og Thomas G. 
Larsen

Varamedlemmer: Finn Alfred Tveitan og Jacob Ounji Nygård.

Revisor: Audun Engeset

Valgkomite: Josef Gamil Josef og  Vegard Berget.

 

Jan Tore Moholt  og Svein Hansen


