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Referat fra SK 1911s årsmøte 14.3.2022 
 

Årsmøtet 14. mars 2022 foregikk på Damplassen i Oslo fra kl. 1845 til 1945.  

Geir Nesheim, David Sørvig, Per Omtvedt, Erik Løveid, Harald Furnes, Sven Erik Rognes, Hans Otto 

Hauger, 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. 

Dagsorden: 

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. Forslag til styret.   

6. Eventuelt.     

 

1. 

Geir gjennomgikk årsberetningen for 2021.  

Styret har bestått av leder Geir Nesheim, kasserer Harald Furnes, turneringssjef Erik Løveid, 

materialforvalter Finn Møller, representant for førstelaget Frode Urkedal (meldte overgang til 

Offerspill i 2021), styremedlem Gaute Bergan og sekretær Thore Roksvold. Varamedlemmer har vært 

Alf Vederhus og Hans Otto Hauger. Revisor har vært Matti Unnli, med Christian Poppe som 

vararevisor. Valgkomite har vært Sven Erik Rognes og Lars Erik Hagen.  

På årsmøtet i fjor presenterte Geir Nesheim en plan med 11 aktivitetsområder for utvikling av SK 

1911. Disse punktene ble etter hvert samla i en 5-årsplan for SK 1911 og 1911U, som ble 

gjennomgått av begge styrer samla i et møte 14/4-21. Planen er tilgjengelig for alle på SK 1911s 

hjemmesider. Årsmøtet ønska at femårsplanen blir lagt under Styre og stell. 

Ved utgangen av 2021 hadde klubben 81 medlemmer, mot 82 i 2020 og 97 i 2019. 

Medlemsrekord de senere år er 134 i 2009. Klubben var den 8. største klubben i NSF i 2021.   

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

styremedlemmene. Turneringssjef og styreleder har organisert klubbkveldene, som kom i gang på 

høsten. 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.  
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Siden det 12. mars 2020 ble innført smittevernsrestriksjoner i hele Norge som følge av Covid19-

pandemien, har disse påvirka 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. 

covid-19. Klubben var helt stengt fra november 2020 til juni 2021. I denne perioden ble det spilt en 

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

der til sammen 9 spillere deltok. Geir Nesheim vant begge kveldene og dermed også sammenlagt. I 

juni ble Klubbmesterskapet (KM) 2020 avslutta, et halvt år på overtid. Per G. Svendsen ble vinner. 

Høstsesongen 2021 åpna med KM i hurtigsjakk over to kvelder, der Aleksander Lindbøl vant. 

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

ble Gaute Bergan. Åpent KM i lynsjakk ble spilt ble spilt 16/11, med 16 spillere, hvorav 9 med 

hovedmedlemskap i andre klubber. SK 1911s egen Eivind O. Risting vant med 9 poeng på 9 runder. 

29. november ble Kvartermesterskapet 2021 spilt, med Tor Botheim som vinner.  Lyn-/hurtigcupen, 

sommeravslutning og juleavslutning ble avlyst i det vanskelige året 2021.   

I turneringer utafor klubben har det også vært lite aktivitet, men noen resultater kan nevnes: 

Eliteserien 20/21 ble avlyst, men sesongen 21/22 starta opp helga 29-31. oktober 2021, og vårt 

førstelag hevda seg bra med to lagseirer og andreplass på tabellen, til tross for at laget var noe 

svekka sammenlikna med sesongen 2019/-20, da 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 fram til mars 2022.   

Styreleder Geir Nesheim var i 2021 også styreleder i 1911U. Han var dessuten generalsekretær i NSF 

og USF fram til 31.1.2021, og er fortsatt kasserer i Nordisk Sjakkforbund og styremedlem i Oslo og 

Omegn Sjakkrets. Han er komitemedlem og – fra mars 2022 – leder i verdenssjakkforbundet FIDEs 

Social Commission, som bl.a. tilbyr sjakk som aktivitet for flyktninger, for fengselsinnsatte og for 

eldre. Geir er ellers involvert i et sjakkprosjekt for autistiske barn. Her deltar også Jens Hjorth 

Kjølberg med sjakkopplæring. Per Olsen har vært styreleder i Oslo Sjakkrets Ungdom. Det vervet har 

Geir overtatt. Johs. Kjeken var i 2021 kasserer i Oslo Sjakkrets Ungdom. 

SK 1911 fylte 110 år i 2021, men jubileet ble på grunn av pandemien ikke markert. Isteden planlegges 

ei 111-årsfeiring høsten 2022. 

Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.  

2.  

Harald gjennomgikk regnskapet for 2021, som er gjort opp med et driftsresultat på 33.000 kroner. 

Det gode resultatet skyldes at lavere aktivitet ga lavere kostnader. Som følge av at eliteserien ble 

avlyst sesongen 2020/-21, ble startavgiften på 10 000 kroner tilbakeført. Videre har det vært avholdt 

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

sommeravslutning har medført innsparing. Det har heller ikke vært avholdt undervisning for 

klubbens beste spillere i løpet av 2021.  

Det var enighet på årsmøtet om at ordet «leiesoldat» i regnskapet bør erstattes med «innleid 

spiller».  

Fordi klubben ikke eier eget lokale, er det mulig å drive med lave medlemskontingenter. 

Kontingentsatsene er differensiert med ungdomsprofil. Ordinært medlemskap koster 1000 kroner i 

året, passive medlemmer betaler 800 kroner, bimedlemmer 400 kroner, ungdom 1911 U 670 kroner, 

junior 460 kroner og kadett 330 kroner.  
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SK 1911 U har om lag 800 000 kroner i egenkapital og SK 1911 om lag 200 000 kroner. Det er planer 

om å slå klubbene sammen 1. januar 2023. 

Vedtak: Regnskapet for 2021 ble godkjent etter revisors anbefaling, og forslaget til budsjett for 2022 

ble vedtatt, med samme kontingentsatser som i 2021.  

3. 

Eter valgkomiteens forslag ble disse valgt til det nye 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  

Hans Otto Hauger og Alf Vederhus ble valgt som varamedlemmer. 

Som ny valgkomite ble Lars Erik B. Hagen og Geir Nesheim valgt.  

4. 

Matti Unnli ble gjenvalgt som revisor, og Kristian Trygstad ble valgt som vararevisor. 

 5.  

Ingen saker var foreslått.  

6.  

David spurte hvor en kunne få tak i sjakkutstyr. Harald svarte at klubben selger T-skjorter og 

sjakkbøker. Geir la til at klubbens medlemmer kan få ti prosent rabatt på sjakkutstyr og 

sjakklitteratur i Sjakkbutikken, som Øystein Brekke i Drammen driver. Nettadresse: 

https://www.sjakkbutikken.no/forfattere/%C3%B8ystein-brekke/ 

 

Per påpekte at terminlista feilaktig mangler program for mandag 2. mai. 

Lørdag 26. mars er SK 1911 medarrangør av «Sjakk for Ukraina» på Deichmanske bibliotek. 

 

 

 

Oslo, 17.3.2022 

 

Thore Roksvold (referent) 

https://www.sjakkbutikken.no/forfattere/%C3%B8ystein-brekke/

