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Agenda ihht lovenes § 7 

 

1. Årsberetning.  

2. Regnskap med revisorberetning, samt budsjett og medlemskontingent for kommende år.  

3. Valg av 7 styremedlemmer.  

4. Valg av revisor med varamann.  

5. Til styret innkomne forslag.  

6. Eventuelt.  
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Schakklubben av 1911 

 

Årsberetning for 2021 

1. Generalforsamlingen 2021 

Generalforsamlingen 2021 ble avholdt 1. mars 2021 på Google Meet, med 7 fremmøtte.  

 

Nytt styre: Leder: Geir Nesheim (gjenvalg). Geir fungerer også som nettredaktør, Sekretær: Thore 

Roksvold (ny), Kasserer: Harald Furnes (gjenvalg), Turneringssjef: Erik Løveid (gjenvalg), 

Materialforvalter: Finn Møller (gjenvalg), Førstelaget: Frode Urkedal (gjenvalg), Styremedlem: 

Gaute Bergan (ny), varamedlemmer: Alf Vederhus og Hans Otto Hauger. Revisor: Matti Unnli 

(ny), Vararevisor: Christian Poppe (ny), Valgkomite: Sven Erik Rognes (gjenvalg) og Lars Erik 

Hagen (gjenvalg). Frode Urkedal meldte for øvrig overgang til Offerspill senere i 2021, og gikk da 

ut av styret.  

 

Regnskapet for 2020 ble godkjent med et overskudd på kr 9.520. Budsjett for 2021 med et 

planlagt underskudd på – kr 6.700 ble vedtatt. Kontingenten ble vedtatt uendret. Hele 10 forslag 

fra Geir Nesheim til endringer i lovene – alle av oppryddingskarakter - ble alle vedtatt.  

 

Under eventuelt presenterte Geir Nesheim en plan med 11 aktivitetsområder for utvikling av SK 

1911. Disse punktene ble for øvrig etter hvert samlet i en 5 års plan for SK 1911 og 1911U, som 

ble gjennomgått av begge styrer samlet i et møte 14/4-21. Planen er tilgjengelig for alle på SK 

1911s hjemmesider.   

 

2. Medlemstall 

Klubben hadde ved utgangen av 2020 81 medlemmer, mot 82 i 2020 og 97 i 2019. 

Medlemsrekord de senere år er ellers 134 i 2009. Klubben var ellers den 8. største klubben i NSF i 

2021.  

 

3. Styrets arbeid 

Styret har avholdt fire møter i perioden. I tillegg har det vært god kontakt mellom 

styremedlemmene. Organisering av det som har vært av klubbkvelder har blitt dekket primært av 

turneringssjef og styreleder. På klubbens nettsider har styreleder skrevet en blogg, først og 

fremst om aktiviteten på klubbkveldene. Bloggen har vært noe mindre aktiv enn vanlig pga 

pandemien.  

 

Styret i SK 1911 foreslo sammen med 1911Us styre for kongress og årsmøtene i NSF og USF 

sommeren 2021 at en sammenslåing av NSF og USF burde utredes. Forslaget ble vedtatt, og Geir 

Nesheim har siden da deltatt i det felles utvalget for NSF og USF som utreder saken. Utvalget 

avga innstilling i februar 2022, og anbefalte sammenslåing. Styrene i NSF og USF vedtok å gå 

videre med saken, som etter planen nå skal behandles på kongress og årsmøter sommeren 2022.  

 

4. Klubbens egen aktivitet 

Helt siden det 12. mars 2020 ble innført smittevernsrestriksjoner i hele Norge som følge av 

Covid19-pandemien, har disse påvirket sjakklivet i Norge generelt og dermed også SK 1911s 

aktiviteter i stor grad. Klubben hadde lav aktivitet i 2020, og også i 2021 var klubben stengt i 

lange perioder pga Covid19.  



4 
 

 

Klubben var helt stengt fra november 2020 til juni 2021. Under denne perioden ble det spilt en 

to-kvelders åpen vårturnering på Lichess, med Hurtigsjakk den ene kvelden og lynsjakk den 

andre, med til sammen 9 deltakere. Geir Nesheim vant begge kveldene og dermed også 

sammenlagt.  

 

Men i juni ble Klubbmesterskapet (KM) 2020 avsluttet, et halvt år på overtid, og med Per G 

Svendsen som vinner.  

 

Høstsesongen 2021 åpnet med KM Hurtigsjakk over to kvelder, og med Aleksander Lindbøl som 

vinner. Klubbmesterskapet 2021 ble spilt med 19 deltakere – noe mindre enn vanlig, og over 7 

runder. Vinner ble Gaute Bergan.  

 

Den ratede turneringen Det åpne KM i Lynsjakk ble spilt 16/11, med 16 spillere, hvorav hele 9 

med hovedmedlemskap i andre klubber. SK 1911s egen Eivind O Risting vant i alle fall med 9p på 

9 runder. 29/11 ble Kvartermesterskapet 2021 spilt, med Tor Botheim som vinner.   

 

Lyn/ Hurtigcupen ble for øvrig avlyst i det vanskelige året 2021.  

 

Både sommeravslutning og juleavslutning ble avlyst i både 2020 og 2021, som følge av Covid19. 

  

5. Aktivitet utenfor klubben  

I turneringer utenfor klubben, har det også vært svært lite aktivitet. Noen resultater skal allikevel 

nevnes: 

Eliteserien 20/21 ble avlyst, men sesongen 21/22 startet opp helgen 29-31/10’21, og vårt 

førstelag hevdet seg bra med to lagseire og 2. plass på tabellen, til tross for noen svekkelser 

lagmessig ifht 2019/20 sesongen der vi jo gikk helt til topps. Også Østlandsserien ble avlyst i 

2020/21, men i Østlandsserien 2021/22 stilte SK 1911 med 2 lag: ett i 2. divisjon og ett i 3. 

divisjon. Både eliteserien og Østlandsserien spilles frem til mars 2022.  

 

Når det gjelder våre yngste spillere viser vi generelt til årsberetningen for vår selvstendige 

ungdomsavdeling 1911U, som har sitt årsmøte 16.3.21.  

 

6. Roller og verv utenfor SK 1911 

1911s styreleder Geir Nesheim var hele 2021 også styreleder i 1911U. Han var også 

generalsekretær i NSF og USF frem til 31.1.2021, og han er fortsatt kasserer i Nordisk 

Sjakkforbund, styremedlem i Oslo og Omegn Sjakkrets,  og komitemedlem og fra mars 2022 leder 

i verdenssjakkforbudet FIDEs Social Commission. Per Olsen var styreleder i Oslo Sjakkrets 

Ungdom i 2021, der Johs Kjeken dessuten var kasserer.  

 

7. Regnskap og økonomi 

Regnskapet for 2021 er gjort opp med et driftsresultat på 33.000 kroner. Det gode resultatet 

skyldes fravær av endel kostnader knyttet til lavere aktivitet. Som følge av at eliteserien ble avlyst 

sesongen 2020/21 ble startavgiften på 10.000 tilbakeført. Videre har det vært avholdt 

arrangement på Deichman i Nydalen som har generert noen inntekter. Fravær av jule- og 

sommeravslutning har medført noe sparte kostnader. Det har heller ikke vært avholdt 

undervisning for klubbens beste spillere i løpet av 2021. 
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8. Konklusjon 

Som konklusjon vil styret håpe at årene 2020 og 2021 viser seg å være unntaksår, og at 

medlemmenes sjakk-aktivitet både i klubben og i sjakklivet ellers kan komme sterkt tilbake i 

tiden fremover.  

 

Oslo, 13.3.22 

 

For styret i 1911 

Geir Nesheim (leder) 
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Regnskap 2021 og Budsjett 2022 SK 1911 

 

 
 

  

Resultatregnskap
SK1911

2020 Budsjett 2021 2021 Noter Budsjett 2022

Medlemskontingent 54 675 55 000 58 109 55 000

Chess.com

Interne turneringer 0 3 000 1 600 1 3 000

Julebord 0 5 000 550 1 5 000

Andre turneringer 0 0 4 250 0

Momskompensasjon 8 996 6 000 5 369 2 6 000

Oppskriving noteringsskjema

Andre inntekter 13 187 8000 15 328 2 8000

Sum Driftsinntekter 76 858 77 000 85 206 77 000

Medlemskontingent NSF 35 738 40 000 39 601 40 000

Varekostnad (bøker, skjema, T-skjorter) 3 000 200 0 200

Leie av lokaler 0 10 000 0 10 000

Interne turneringer 5 697 3 000 2 320 1 3 000

Julebord og sommeravslutning 0 5 000 550 1 5 000

Andre turneringer 0 0 500 0

Seriesjakk 11 103 10 000 10 539 5 10 000

Sjakkundervisning 4 800 4000 0 4 4000

Avskriving materiell 355 300 320 3 300

Endring avsetning  til tap på fordringer 80 2000 -4 120 7 1000

Konstaterte tap på fordringer -80 0 7

Bankgebyrer 79 200 51 200

Andre kostnader 7 020 9 000 2 458 4 9 000

Bevilgning 0 0 0 4 0

Sum driftskostnader 67 792 83 700 52 219 82 700

Driftsresultat 9 067 -6 700 32 987 -5 700

Renteinntekter 454 200 169 200

Valutatap

Ordinært resultat 9 520 -6 500 33 156 8 -5 500
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Regnskap 2021 og Budsjett 2022 SK 1911 

 

 

 

Noter    

SK 1911   

       
Note 1 Turneringer m.v.     

       

 Interne Turneringer 2021 2020 

 Inntekter 1 600,00 0,00 

 Kostnader -2 320,00 -5 696,82 

   -720,00 -5 696,82 

       

 Julebord og sommeravsl 2021 2020 

 Inntekter 550,00 0,00 

 Kostnader -550,00 0,00 

   0,00 0,00 

       

       
Note 2 Andre Inntekter     

       

Balanseregnskap
SK1911

2020 2021

Materiell 2 656 2 336 Note 3

Sum Anleggsmidler 2 656 2 336

Varelager 22 215 21 645 Note 6

Fordringer 2 010 9 355 Note 7

Kontanter

Bankinnskudd 251 687 279 758

Sum Omløpsmidler 275 912 310 758

Sum Eiendeler 278 568 313 094

Opptjent Egenkapital 278 568 311 724 Note 8

Sum Egenkapital 278 568 311 724

Kortsiktig Gjeld 0 1 370 Note 9

Sum Gjeld 0 1 370

Sum Gjeld og Egenkapital 278 568 313 094
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 Andre Inntekter 2021 2020 

 Grasrotandel 15 328 12 687 

 Utleie Banner     

 Utleie brikker  500 

 Uttak bøker     

 Diverse    

 Momskompensasjon 5 369 8 996 

   20 697 22 183 

 Andre inntekter u/momskomp 15 328 13 187 

       

       

Note 3 Avskriving materiell 2021 2020 

  IB  2 656   3 011  

  Tilganger/avganger     

  Avskrivninger  -320   -355  

  UB  2 336   2 656  

        

 Avskrivningssats 10%     

       

Note 4 Andre kostnader     

       

 Andre kostnader 2021 2020 

 Mat, kaffe o.l. 632,70 269,80 

 Diverse datakostnader     

 sjakknm.no 1 825,00 0,00 

 Diverse, Mamut 0,00 0,00 

 Kontorrekvisita 0,00 0,00 

 Porto 0,00 0,00 

 ECCC (netto)     

 Gaver 0,00 0,00 

 Rekl sjakkNM     

 Trening og utgifter elitelaget 0,00 7 031,00 

 Årsavgift frivillighetsregisteret     

 Diverse kostnader 0,00 6 750,00 

   2 457,70 14 050,80 

       

       

       

       

Note 5 Seriesjakk     

       

 Seriesjakk 2021 2020 

 Påmelding østlandsserien 1 450 1 850 

 Reiseutgifter østlandsserien 0 693 

 Bevertning østlandsserien 1 266 983 

 Påmelding eliteserien 10 000 10 000 

 Reiseutgifter eliteserien 0 -4 654 

 Bespisning elitelaget 1 450 2 231 
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 Betaling leiesoldat 6 732   

 Tilbakebetalt pga avlysning -11 859   

 Gratis kontingent leiesoldater 1 500   

 Lokalleie 0 0 

 1911U sin andel 0 0 

   10 539 11 103 

       

       

Note 6 Varelager     

       

 T-skjorter UB2021 UB2020 

 Innkjøpspris/stk 180 180 

 Ukuransavsetning  stk 45 45 

 Beholdning ant 17 17 

 Verdi 2 295 2 295 

       

       

 Jubileumsbøker UB2021 UB2020 

 Antall 332 334 

 Verdi/bok 10 10 

 Verdi 3 320 3 340 

       

       

 Andre bøker UB2021 UB2020 

 Antall 94 97 

 Verdi/bok 100 100 

 Verdi 9 400 9 700 

       

       

 Premier UB2021 UB2020 

   0 0 

       

       

 Skjema UB2021 UB2020 

   6630 6880 

       

       

 Sum Varelager 21 645 22 215 

       

    

Note 7 Fordringer og avsetning til tap på krav   

  Balanseposter   2021 

  UB Fordring medlemmer   100 

  Konstaterte tap på krav medlemmer 0 

  Opptjent inntekt intern turneringer i fjor 7 630 

  IB akk. avsetning til tap på krav medlemmer -4 120 
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Årets endring  avsetning til tap på krav 
medlemmer 4 120 

  UB totale utestående medlemsfordringer  7 730  

       
  UB Andre fordringer   1 625 

  IB akk. avsetning til tap andr. Ford. 0 

  Årets endring avsetning til tap andr. fordr. 0 

  Konstaterte tap    
  UB totale andre fordringer    1 625  

       
  UB avsetning til tap    -  

  Netto bokført verdi fordringer    9 355  

       
  Netto bokført verdi medlemsfordringer  7 730  

  Netto bokført verdi andre fordringer  1 625  

  Sum netto bokførte fordringer  9 355  

       
  Resultatposter    
  Årets konstaterte tap på fordringer  -  

  Endring avsetning til tap på fordringer  4 120  

  Sum kostnadsførte tap på krav  4 120  

       
  1) Spesifikasjon andre fordringer 2021 

  Andre fordringer   1 625 

  Andre krav medlemmer   7 730 

  1911U (Seriesjakk) i fjor   0 

  1911U (Seriesjakk) tidl år    
  Sum spesifisert andre fordringer 9 355 

        

    

    

    

      

Note 8 Egenkapital     

       

 Egenkapital 2021 2020 

 IB  278 568   262 297  

 Resultat  33 156   16 270  

 UB  311 724   278 567  

      

Note 9 Kortsiktig gjeld     

    

 Leverandørgjeld UB2021 UB2020 

 NSF 770 0 

 Leverandørgjeld   

 Annen kortsiktig gjeld 600 2 

  1 370 2 
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Revisjonsberetning 

Til generalforsamlingen i Sjakklubben av 1911  

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Jeg har revidert årsregnskap til sjakklubben av 1911 som viser et overskudd på 33.156,-. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og noter til årsregnskapet. 

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

riktig bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 

Jeg har gjennomført revisjonen etter de standarder som er forenelig med god revisjonsplikt. Etter 

min oppfatning er det innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for min 

konklusjon. 

Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig 

at virksomheten vil bli avviklet. 

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  

Konklusjon av revisjonen viser at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

 

Jar, 06.03.2021,  

 

Matti Unnli 

Autorisert Regnskapsfører 
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Valgkomiteens Innstilling 

 

 

 

Styrets forslag til Valgkomite: 

Lars Erik B Hagen 

Geir Nesheim 

Fra: Sven Erik Rognes <svenrognes@gmail.com>  
Sendt: lørdag 12. mars 2022 09:24 
Til: Geir Nesheim <geir.nesheim@gmail.com>; Lars Erik Børrehaug Hagen 
<lars.e.hagen@osloskolen.no> 
Emne: Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen 14.03.2022 
 

Hei, 
Her er vår innstilling til valgene. Alle de foreslåtte er spurt og har sagt seg villig til å 
påta seg vervene (med modifikasjoner i parentes). 
 

Styret 

Geir Nesheim, leder/formann 
Thore Roksvold, sekretær  
Harald Furnes, kasserer 

Erik Løveid, turneringssjef  
(inntil evt. avreise til Danmark, Geir og styret finner løsning før sommeren) 
Eivind Olav Risting, representant for elitespillerne 

Finn Møller, materialforvalter 

Gaute Bergan, styremedlem 

 

Varamedlemmer til styret 

Hans Otto Hauger 

Alf Vederhus 

 

Revisjon av regnskap 

Matti Unnli, revisor 

Kristian Trygstad, vararevisor 

 

Valgkomité 
Lars Erik B. Hagen 

(Sven Erik Rognes ønsker avløsning) 
 

Mvh 

Valgkomitéen 

Sven Erik Rognes 

Lars Erik B. Hagen 
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Sak 5 Til styret innkomne forslag 

 

Styret har ikke mottatt noen forslag til behandling på Årsmøtet.  
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Referat fra SK 1911s årsmøte 1.3.2021 

Årsmøtet 1.3.2021 foregikk på Google Meet fra kl. 1830.  

Geir Nesheim, Per Olsen, Tor Arne Hauge, Lars Erik Hagen, Hans Otto Hauge, Gaute Bergan og Thore  

Roksvold deltok.  

Geir Nesheim ble valgt til møteleder og Thore Roksvold til referent.  

Møtelederen konstaterte at møtet var beslutningsdyktig. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

1. Årsberetning 

Årsberetningen for 2020 ble gjennomgått. Aktiviteten i 2020 ble sterkt redusert på grunn av  

smittevernrestriksjonene under covid-19-pandemien. Styret har avholdt 3 møter, med god kontakt  

mellom styremedlemmene også mellom møtene. Klubben var stengt ned i siste halvdel av våren og  

nesten hele høsten 2020. Klubbmesterskap for 2020 ble ikke fullført. Klubben hadde ved utgangen av  

2020 82 medlemmer, mot 97 i 2019 (–15 %). Også alle de andre faste turneringene, som KM i  

lynsjakk, KM i Hurtigsjakk, Kvartermesterskapet og Lyn-/Hurtigcupen har etter hvert blitt avlyst. Både  

NM for Klubblag, Eliteserien og Østlandsserien ble i 2020 avlyst. SK 1911 er ellers regjerende mester  

både i NM for Klubblag og i Eliteserien. I turneringer utenfor klubben har det også vært svært lite  

aktivitet, men med enkelte gode resultater – særlig av Frode Urkedal. Både sommeravslutning og  

juleavslutning ble avlyst i 2020, som følge av covid-19. Styreleder Geir Nesheim var generalsekretær i  

NSF og USF fram til 31.1.2021. Han er fortsatt kasserer i Nordisk Sjakkforbund og komitémedlem i  

FIDEs Social Commission. Per Olsen er styreleder i Oslo Sjakkrets Ungdom. Styret håper at året 2020  

viser seg å ha vært et unntaksår, og at medlemmenes sjakkaktivitet både i klubben og i sjakklivet  

ellers kan komme sterkt tilbake. 

Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning. 

2. Innkomne forslag 

Geir Nesheim har lagt fram 10 forslag til endring av vedtektene. Alle endringsforslaga har karakter av  

opprydding og forsøk på å bringe vedtektene i samsvar med klubbens behov og praksis i dag. Alle  

endringsforslaga ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. Det ble gjort endringer i paragrafene 2, 3, 6, 7  

og 9. De reviderte vedtektene ser nå slik ut:  

Vedtekter for Schakklubben av 1911  

§ 1.  

Schakklubben av 1911, Oslo, har som formål å utbre interessen for sjakkspillet. 

§ 2.  



15 
 

Enhver som ønsker å bli medlem, må sende skriftlig søknad. 

Ved melding om opptagelse vedlegges ett eksemplar av klubbens vedtekter.  

§ 3.  

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen, som også kan fastsette eller bemyndige  

styret til å fastsette differensiering i kontingenten for spesielle medlemsgrupper, f.eks.  

utenbysboende, medlemmer under 20 år, studenter og eldre medlemmer.  

Dersom Norges Sjakkforbunds Kongress vedtar økning i forbundskontingenten, kan styret øke  

medlemskontingenten tilsvarende.  

§ 4.  

Utmelding må skje skriftlig til styret. Kontingenten må betales fullt ut for det halvåret utmelding  

skjer.  

§ 5.  

Styret kan stryke medlem som ikke oppfyller sin økonomiske forpliktelse til klubben.  

Styret kan ekskludere et medlem som viser en oppførsel som kan skade klubbens anseelse eller  

formål. Eksklusjonen kan appelleres til generalforsamlingen, som treffer endelig vedtak.  

§ 6.  

Spillekvelder holdes i sesongen minst en gang i uken, hvis det er mulig.  

Sjakk er det eneste spill som er tillatt på klubbens møter.  

§ 7.  

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig.  

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mars måneds utgang og innkalles med 

14 dagers varsel ved e-mail og på klubbens hjemmeside. 

På generalforsamlingen skal behandles: 

1. Årsberetning. 

2. Regnskap med revisorberetning, samt budsjett og medlemskontingent for kommende år. 

3. Valg av 7 styremedlemmer. 

4. Valg av revisor med varamann. 

5. Til styret innkomne forslag. 

6. Eventuelt. 

Valgene gjelder for 1 år. 

Alle valg med mer enn 1 kandidat til et verv skjer ved skriftlig stemmegivning. 
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Alle avgjørelser treffes ved alminnelig stemmeflertall unntatt avgjørelser vedrørende endringer i  

vedtektene.  

Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og har ingen forpliktelser.  

§ 8.  

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10  

medlemmer forlanger det. På denne behandles de saker som står oppført på dagsordenen. Innkalling  

skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling.  

§ 9.  

Styret består av minst sju medlemmer og skal dekke funksjonene leder, nestleder/sekretær, kasserer,  

turneringssjef, leder for elitegruppa, nettredaktør og materialforvalter.  

Styret handler på klubbens vegne i overensstemmelse med vedtektene og trufne bestemmelser, 

under ansvar overfor generalforsamlingen.  

Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer forlanger  

det. Lederen innkaller til møtene.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er  

lederens stemme avgjørende.  

Det føres protokoll.  

§ 10.  

Styret sørger for at det blir holdt turneringer som er tilgjengelige for alle klubbens medlemmer. 

Ikke medlemmer må tegne medlemskap for å delta. Bimedlemskap er i denne sammenhengen  

tilstrekkelig. Unntak fra kravet om medlemskap må godkjennes av styreleder og turneringssjef i  

fellesskap. 

§ 11.  

Etter forslag av styret kan generalforsamlingen beslutte å utdele klubbens merke i gull til medlem  

som på en eller annen måte har gjort seg særlig fortjent til det.  

Det samme gjelder utnevnelse av æresmedlem.  

Avstemningen skal være skriftlig.  

§ 12.  

Klubben kan ikke oppløses hvis 7 medlemmer er imot det.  

Er bestemmelse om oppløsning fattet, bestemmer generalforsamlingen hva som skal gjøres med  

klubbens eiendeler.  



17 
 

§ 13.  

Endringer i disse vedtekter med unntagelse av bestemmelsene i § 12 om oppløsning kan bare foretas  

på en generalforsamling med 2/3 flertall.  

Forslag til endringer må være kommet til styret senest 8 dager før generalforsamlingen holdes. 

Vedtatt på generalforsamling 1. februar 1967. Revidert flere ganger, senest 1. mars 2021. 

De reviderte vedtektene vil bli trykt opp.  

3. Regnskap med revisorberetning. Budsjett og kontingent 

Regnskapet for 2020 viser et årsresultat på 9.520 kr, mot budsjettert – 5.600 kr, og 6.802 kr i 2019.  

1911U har etter avtale dekket husleien på Damplassen. Lavere aktivitet i covid-19-året 2020 slo altså  

«positivt» ut i forhold til budsjettet, slik at resultatet ble et overskudd. Balanseregnskapet viser at  

egenkapital og gjeld er 265.016 kr. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes.  

Vedtak: Regnskapet er enstemmig godkjent.  

Budsjettet for 2021 har et planlagt underskudd: – 6.700 kr. Det er nøkternt, på nivå med regnskapet  

for 2020. Årskontingenten for 2021 settes til 1000 kr. Det planlegges at kontingenten skal være den  

samme i 2022. 

Vedtak: Budsjettet tas til etterretning. 

4. Valg 

Valgkomiteens innstilling 

Styret: 

Geir Nesheim, leder/formann (gjenvalg)  

Harald Furnes, kasserer (gjenvalg)  

Erik Løveid, turneringssjef (gjenvalg)  

Frode Olav Olsen Urkedal, sjef for eliteserielaget (gjenvalg)  

Finn Møller, materialforvalter (gjenvalg)  

Gaute Bergan, styremedlem (ny)  

Thore Roksvold, sekretær (ny)  

Varamedlemmer til styret (ytterligere to medlemmer har sagt ja til å påta seg verv, og vil være  

varamedlemmer til styret kommende periode): 

Alf Vederhus  

Hans Otto Hauge 

Revisjon av regnskap: 
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Matti Unnli, revisor (ny)  

Christian K. Poppe, vararevisor (ny)  

Styrets forslag til ny valgkomité: 

Lars Erik B. Hagen (gjenvalg) 

Sven Erik Rognes (gjenvalg)  

Vedtak: Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt. 

5. Eventuelt 

Geir informerte først om at SK 1911 er med på prosjektet «Sjakk og samfunn». 

Han presenterte så 11 aktivitetsområder som han ønsker at klubben skal utvikle: 

1. Eliteaktiviteten 

2. Ung utvikling 

3. Voksen bredde 

4. Skolesjakk 

5. Nettsjakk 

6. Rekruttering av kvinner og jenter 

7. Treningsakademi (trening i å trene andre – utvikle unge sjakktrenere) 

8. Involvere foreldre som tillitsvalgte 

9. Få tak i bedre lokaler til klubbkvelder, kurs, styrearbeid, turneringer og skolesjakk – ikke eie, men  

få en god leiekontrakt 

10. Styrke kommunikasjon og forbedre klubbens hjemmeside 

11. Finansiering 

Oslo, 3.3.2021 

Thore Roksvold (referent)  
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Vedtekter for Schakklubben av 1911  

 

§ 1. Schakklubben av 1911, Oslo, har som formål å utbre interessen for sjakkspillet.  

 

§ 2. Enhver som ønsker å bli medlem, må sende skriftlig søknad. Ved melding om opptagelse 

vedlegges ett eksemplar av klubbens vedtekter.  

 

§ 3. Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen, som også kan fastsette eller 

bemyndige styret til å fastsette differensiering i kontingenten for spesielle medlemsgrupper, 

f.eks. utenbysboende, medlemmer under 20 år, studenter og eldre medlemmer. Dersom Norges 

Sjakkforbunds Kongress vedtar økning i forbundskontingenten, kan styret øke 

medlemskontingenten tilsvarende.  

 

§ 4. Utmelding må skje skriftlig til styret. Kontingenten må betales fullt ut for det halvåret 

utmelding skjer.  

 

§ 5. Styret kan stryke medlem som ikke oppfyller sin økonomiske forpliktelse til klubben. Styret 

kan ekskludere et medlem som viser en oppførsel som kan skade klubbens anseelse eller formål. 

Eksklusjonen kan appelleres til generalforsamlingen, som treffer endelig vedtak.  

 

§ 6. Spillekvelder holdes i sesongen minst en gang i uken, hvis det er mulig. Sjakk er det eneste 

spill som er tillatt på klubbens møter.  

 

§ 7. Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig. Ordinær 

generalforsamling holdes hvert år innen mars måneds utgang og innkalles med 14 dagers varsel 

ved e-mail og på klubbens hjemmeside. På generalforsamlingen skal behandles: 1. Årsberetning. 

2. Regnskap med revisorberetning, samt budsjett og medlemskontingent for kommende år. 3. 

Valg av 7 styremedlemmer. 4. Valg av revisor med varamann. 5. Til styret innkomne forslag. 6. 

Eventuelt. Valgene gjelder for 1 år. Alle valg med mer enn 1 kandidat til et verv skjer ved skriftlig 

stemmegivning. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig stemmeflertall unntatt avgjørelser 

vedrørende endringer i vedtektene. Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og har ingen 

forpliktelser.  

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 

medlemmer forlanger det. På denne behandles de saker som står oppført på dagsordenen. 

Innkalling skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling. 

 

§ 9. Styret består av minst sju medlemmer og skal dekke funksjonene leder, nestleder/sekretær, 

kasserer, turneringssjef, leder for elitegruppa, nettredaktør og materialforvalter. Styret handler 

på klubbens vegne i overensstemmelse med vedtektene og trufne bestemmelser, under ansvar 

overfor generalforsamlingen. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller 

når to styremedlemmer forlanger det. Lederen innkaller til møtene. Styret er beslutningsdyktig 

når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. Det føres protokoll. 
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§ 10. Styret sørger for at det blir holdt turneringer som er tilgjengelige for alle klubbens 

medlemmer. Ikke medlemmer må tegne medlemskap for å delta. Bimedlemskap er i denne 

sammenhengen tilstrekkelig. Unntak fra kravet om medlemskap må godkjennes av styreleder og 

turneringssjef i fellesskap.  

§ 11. Etter forslag av styret kan generalforsamlingen beslutte å utdele klubbens merke i gull til 

medlem som på en eller annen måte har gjort seg særlig fortjent til det. Det samme gjelder 

utnevnelse av æresmedlem. Avstemningen skal være skriftlig.  

 

§ 12. Klubben kan ikke oppløses hvis 7 medlemmer er imot det. Er bestemmelse om oppløsning 

fattet, bestemmer generalforsamlingen hva som skal gjøres med klubbens eiendeler.  

 

§ 13. Endringer i disse vedtekter med unntagelse av bestemmelsene i § 12 om oppløsning kan 

bare foretas på en generalforsamling med 2/3 flertall. Forslag til endringer må være kommet til 

styret senest 8 dager før generalforsamlingen holdes.  

 

Vedtatt på generalforsamling 1. februar 1967. Revidert flere ganger, senest 1. mars 2021. De 

reviderte vedtektene vil bli trykt opp. 

 


