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.
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.
§ 10.
Styret sørger for at det blir holdt turneringer som er tilgjengelige for alle klubbens medlemmer. Ikkemedlemmer 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.

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:
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)

