
Konnerud sjakklubb 

  
Referat- Styremøte 05.09.22  
Til stede: Anders, Roger , Håvard, Jon, Andre, Per Arne og Thorgrim 

 
Ikke tilstede:  

 

Nr. Styresak  Ansv.  Deadline  Avsluttet?  

1 Godkjenning av innkalling og forrige møtes referat:       
 

2 Område for styremøtereferater, årsmøtereferater og 

årsberetninger laget på hjemmesiden, under styret og 

utvalg. 

  

  

   

    

3 Roger jobber videre med T-skjorter og hettegensere. Tar 

kontakt med Gisle i Bærum, for å høre hvordan de gjør 

det. 

 

  
  

4  Sjakk og samfunn har ikke blitt fulgt opp. Anders har hatt noe på 

bibliotekene i Lier. 

Sjakkbenker i Drammen på Strømsø torg. Ingen fra Konnerud 

Tempo kunne stille på møte med nsf og kommunen. Roger 

sjekker status 

  

  

  

 

  
 

5 Sammenslåing NSF/USF – Utsatt på årsmøtet i usf, i påvente 

av klargjøring av Oslo kommunes tilskuddsordninger 

  

  

   

  

6 Lageret: Roger følger opp det historiske materiellet. 

Andre informerer om hva som er gjort, og mener vi bør ha 

årlig opptelling. Det er noenlunde sortert, men ikke optimalt 

etter forrige turnering. 

Hvis noen skal låne utstyr, må dette gjøres på onsdager fra 

dedikert utlånsutstyr. Må godkjennes av et styremedlem. 

   

7 Utvalg: Roger tar opp igjen komiteene som ble satt ned ved 

Covid nedstengingen. Blåser liv i dem igjen.  

   

8  Klubben har ca. 65 000,- på konto. Oppussing av lokalet har 

kostet ca 140 000,- 

Strøm kom på ca 10 000,- på siste regning. Neste regning 

blir antagelig på ca. 15 000,- 

Vi må være flinke til å senke temperatur, for å spare strøm. 

Per Arne sender Roger oversikt over hvem som ikke har 

betalt kontingent, og Roger purrer.  

   

9  Terminliste: Vi spiller Berger, og prøver å spille en del runder 

før det tas utsatte. Roger ser litt på muligheter til å ha noen 

   



mandagskvelder med spill. 

Anders og Roger prøver å skrive litt referat fra 

høstturneringen. 

10 Servering og kaffe: Jon har planlagt servering ut september. 

 

   

11 Vask av lokaler: Roger sjekker ut om noen er interessert i å 

vaske over lokalene mot en liten kompensasjon. 

   

12 Lagerplass til Kiwanis: Helmer har ordnet plass under trappa.    

13  Seriesjakk: Konnerud Tempo har lag i 2. og 3. divisjon. Roger 

sjekker ut evt. lånespillere 

   

14 Turneringssøknader: NM Fisher random i oktober og NM 

hurtig for Senior skal arrangeres av Konnerud Tempo. 

Arrangeres på bydelshuset 

NM lyn og hurtig i januar arrangeres på Scandic 

ambassadeur. 

   

15 Trening: Anders har laget et skjema som Roger sender ut, 

rundt interesse for trening og seriesjakk. 

   

16 17. september – Stand i Mjøndalen: Anders sjekker 

kalenderen sin for å sjekke om han har mulighet. Thorgrim 

kan stille. 

   

17 Eventuelt: 

Kan vi benytte oss av Ukrainske flyktninger til 

sjakkopplæring? Kan det være mulig å få til noe på 

Blåkors sitt tilbud for ukrainske flyktninger. 

   

18 Neste styremøte:  Mandag 28. november kl. 19.00       

  
Håvard Aure  
Sekretær  
 

 


