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Formann Geir Nesheim ønsket velkommen 

til møtet. Det var 15 frammøtte. 

Geir Nesheim ble valgt til dirigent, og 

Victor Hansen ble valgt til referent. 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent med 

følgende tilføyelse: NM for skolelag 

behandles under punkt 5. 

 

1. Årsberetning 

Under årsberetningens punkt 4 ble det 

bemerket at hjemmesidene har blitt bedre 

det siste året og har ca. 100 besøkende i 

uka. Det ble dessuten ytret ønske om at det 

skulle bli lettere for klubbens medlemmer 

å  skrive kommentarer til innleggene på 

hjemmesidene. Morten Wilhelmsen 

etterlyste partier fra klubbturneringene på 

hjemmesidene. 

 

Per Olsen mente at punkt 6 om 

seriesjakken burde omtale sesongen 

2015/16 og ikke 2016/17. 1911s førstelag 

ble nr. 2 i Scandicserien 2015/16, 

Vålerenga vant og OSS kom på 3. plass. 

Andrelaget vant Østlandsseriens 2. divisjon 

avd. B og rykket opp til 1. divisjon. 

Tredjelaget kom på 3. plass i 2. divisjon 

avd. A, mens 1911 4, 5 og 6 alle kom på 4. 

plass i hhv. 3. divisjon avd. D, 4. divisjon 

avd. A og 4. divisjon avd. C. 

Geir Nesheim og Olav Hjortås fikk 

fullmakt til å formulere innsatsen i 

2015/16-sesongen og legge det til i 

årsberetningen. De fikk også fullmakt til å 

bestemme om det er hensiktsmessig å 

omtale også inneværende sesong i 

årsberetningen. 

 

Under punkt 10 ble det gjort oppmerksom 

på at forbundenes komiteer ikke er med i 

oversikten. 

 

Med disse tilføyelsene ble årsberetningen 

enstemmig vedtatt. 

 

2. Regnskap med revisjonsberetning 

Det ble opplyst om at revisjonsberetningen 

bekrefter at regnskapet er rent, dvs. er uten 

vesentlige feil og mangler. Revisor hadde 

ingen ytterligere kommentarer. I fjor 

anbefalte revisor at klubben foretar en 

vareopptelling. 

 

Kasserer Harald Furnes redegjorde for 

regnskapet. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

Årsmøtet ga styret ansvarsfrihet. 

 

Budsjettet ble i tråd med tidligere praksis 

behandlet under dette punkt. 

Kasserer Harald Furnes redegjorde for 

budsjettet. 

Per Olsen henstilte styret til å senke 

kontingenten for bimedlemmer. Det 

framkom ingen motforestillinger mot dette. 

 

Med denne tilføyelsen ble budsjettet for 

2017 enstemmig godkjent. 

Styret ble gitt fullmakt til å fastsette 

medlemskontingent for 2018. 

 

3. Valg 

a) Styre 

Etter forslag fra valgkomiteen ble følgende 

styre valgt ved akklamasjon: 

Leder: Geir Nesheim (gjenvalg) 

Nestleder: Olav Hjortås (ny) 

Kasserer: Harald Furnes (gjenvalg) 

Materialforvalter: Finn Møller (gjenvalg) 

Nettredaktør: Helge Fjellestad (gjenvalg) 

Eliteansvarlig: Torbjørn Ringdal Hansen 

(gjenvalg) 

Turneringssjef:  

Styremedlem: Johs. R. Kjeken (gjenvalg) 

 

Rollen som turneringssjef er ubesatt. Geir 

Nesheim fungerer som turneringssjef og 

avlastes av Anders B. Iversen, Helge 

Fjellestad og Johs R. Kjeken. 

 



Anders B. Iversen og Per Olsen fratrådte 

styret og ble takket for innsatsen. 

 

b) Revisor 

Etter forslag fra valgkomiteen ble Anders 

Sørjordet gjenvalgt som revisor og 

Johannes Kvisla som vararevisor. 

 

c) Valgkomité 

Etter forslag fra styret ble Anders B. 

Iversen og Sven Erik Rognes gjenvalgt som 

valgkomité. 

 

4. Forslag 

Forslag 1 (fra styret), om sekretærrollen 

i styret: 

SK 1911s styre foreslår at vedtektenes § 9 

endres til: 

«§ 9. Styret består av syv medlemmer: 

leder, nestleder, kasserer, turneringssjef, 

nettredaktør, sekretær og materialforvalter. 

I tillegg velges et varamedlem.» 

 

Endringen består i at «styremedlem» er 

byttet ut med «sekretær». 

Forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 (fra styret), om krav om 

medlemsskap ved deltagelse i klubbens 

turneringer: 

SK 1911s styre foreslår at vedtektenes § 10 

skal lyde: 

«§ 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.» 

 

De tre siste setningene er nye. 

Forslag 2 ble vedtatt mot én stemme. 

 

Forslag 3 (fra Per Olsen), om forslag til 

endring av Norges Sjakkforbunds lover 

punkt 4 

Per Olsen foreslår at 1911s 

generalforsamling foreslår for NSFs 

kongress at punkt 4, avsnitt 3 i Norges 

Sjakkforbunds lover endres til: 

«En sjakkspiller uten norsk statsborgerskap 

kan delta på norske landslag og 

representere Norge så lenge spilleren er 

registrert som norsk spiller av FIDE. 

Denne bestemmelse gjelder i den 

utstrekning den ikke strider mot regler 

innen FIDE og Nordisk Sjakkforbund.» 

 

Per Olsen redegjorde for bakgrunnen for 

forslaget. 

Forslag 3 ble oversendt styret. Styret ble 

gitt fullmakt til å treffe vedtak på vegne av 

generalforsamlingen. 

 

Forslag 4 (fra Per Olsen), om Statutter 

for Lars Hansens minnepokal 
Per Olsen foreslår å endre § 2 i Statutter 

for Lars Hansens minnepokal til: 

«Pokalen utdeles en gang om året til den 

spiller som oppnår flest poeng i kampen 

mot andre klubber i serien og i NM for 

klubblag. Står flere spillere likt, vinner den 

som har spilt på høyest plass på laget i flest 

runder.» 

 

I første setning erstatter «mot andre 

klubber i serien og i NM for klubblag» den 

tidligere formuleringen «enten det gjelder 

private kamper eller kretskamper og uten 

hensyn til klasse». Sist i siste setning 

legges «i flest runder» til som presisering. 

 

Endringsforslaget skyldes usikkerhet om 

fortolkning forrige gang Lars Hansens 

minnepokal skulle tildeles. 

Forslag 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Eventuelt 

Johs. R. Kjeken informerte på vegne av 

1911U om arbeidet med NM for skolelag 

og opplyste om at 1911U trenger hjelp fra 

1911. 

 

Avslutningsvis takket Geir Nesheim for 

frammøtet. Årsmøtet ble hevet kl. 20.15. 

 

Oslo, 14. mars 2017 

 

 

Victor Hansen 

referent 


