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Vedtekter for Nittedal Sjakklubb 
 

1. Formål 
 
Nittedal Sjakklubb (NSK) skal være et samlingssted for sjakkinteresserte, og gjennom 
sjakklig virksomhet av forskjellig art arbeide for økt innsikt og ferdighet i spillet. 
Foreningen er selveiende, og er partipolitisk uavhengig. 
 

2. Tilslutning 
 
NSK er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Oslo og Omegn Sjakkrets.  
 

3. Medlemmer  
 
a) Enhver kan etter søknad til styret opptas som medlem.  
 
b) Nye hovedmedlemmer innmeldes i Norges Sjakkforbund uten unødig opphold. 
NSK utreder kontingent til krets og forbund for disse. 
 
c) Bimedlemskap i NSK forutsetter hovedmedlemskap i en annen klubb tilsluttet 
Norges Sjakkforbund. Bimedlemmer i NSK har møte- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett på årsmøtet. De er ikke valgbare til styrende organer. I den utstrekning 
NSFs lover gir adgang til det, kan det tas opp støttemedlemmer som ikke har rett til å 
delta i NSK’ elo-ratede turneringer, og som ikke meldes inn i NSF. 
Støttemedlemmene har ellers de samme rettigheter som bimedlemmer. 
 
d) Godkjent medlemskap må fornyes hvert år ved innbetaling av ny årskontingent 
innen angitt frist. Ved manglende innbetaling av kontingent vil medlemskapet 
opphøre. 
 
e) Hvis et medlem gjør seg skyldig i disiplinære forseelser, har styret adgang til å frata 
vedkommende medlemskapet for et fastsatt tidsrom eller på ubestemt tid. Et medlem 
som på denne måte blir suspendert eller ekskludert, har adgang til å appellere til 
årsmøtet. 
 

4. Nittedal Sjakklubbs organer 
 
a) Den øverste myndighet er årsmøtet. 
 
b) Den daglige drift ivaretas av styret. 
 
c) Virksomhet rettet spesielt mot barn og ungdom ivaretas i nært samarbeid med 
ungdomsorganisasjonen, Nittedal Sjakklubbs Ungdom (NSKU). 
 

5. Årsmøtet 
 
a) Det ordinære årsmøtet avholdes innen utløpet av juni. Årsmøtet varsles minst 4 uker 
før møtedagen med beskjed om møtedag og frist for innsending av forslag. Forslag må 
være styret i hende senest 2 uker før møtedagen. Endelig innkalling sendes ut av styret 
minst 1 uke før møtedagen og skal inneholde årsmøtets dagsorden samt oversikt over 
samtlige forslag som ønskes behandlet. 
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b) På det ordinære årsmøtet behandles alle saker vedrørende den daglige drift.  
Følgende saker skal stå på dagsorden og behandles: 

i. Konstituering 

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

b. Valg av møteleder 

c. Valg av sekretær for møtet 

ii.  Styrets årsberetning, inkludert rapport om NSKUs virksomhet 

iii.  Regnskap, inkludert spørsmål om ansvarsfrihet for styret 

iv. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjett 

v. Innkomne forslag 

vi. Valg av styre bestående av leder, kasserer og minst enda ett styremedlem 

c) Beslutninger fattes med alminnelig flertall unntatt i spørsmål om vedtektene 9 og 10 
(vedtektsendringer og oppløsning av klubben). Alle hovedmedlemmer over 16 år har 
stemmerett. Ved alle personvalg kan ethvert medlem forlange skriftlig avstemning. 
 
d) Ved likt stemmetall anses fremlagte forslag som falt.  
 
e) Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om 
det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst 2 uker 
før møtedagen. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er angitt i 
innkallingen. 

6. Styret 
 
a) Den daglige drift ivaretas av styret, som har ansvar for gjennomføringen av de 
oppgaver som årsmøtet pålegger det. Styret er forpliktet av intensjonene i klubbens 
vedtekter, samt til å holde seg orientert om og iverksette de lover, beslutninger og 
bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og Oslo og Omegn 
Sjakkrets. 
 
b) Styret skal bestå av minst 3 medlemmer og bl.a. ivareta følgende 
oppgaver/funksjoner: forvalter (materiell, premier osv.), turneringsleder, 
kontaktperson for Østlandsserien, kontaktperson for samarbeidet med NSKU og IT-
ansvarlig (nettside mv.). 
 
c) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. For 
vedtak kreves alminnelig flertall blant de fremmøtte styremedlemmer. 
 
d) Styret oppnevner de komiteer og utvalg (f.eks. turneringskomité) det anser 
nødvendig.  
 

7. Kontingent 
 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Hvis det til en generalforsamling ikke foreligger 
forslag om endringer i kontingenten fra styret eller andre, skal den eksisterende 
kontingenten videreføres. Årsmøtet fastsetter også regler og satser ved eventuell 
generell kontingentreduksjon for spesielle grupper som f.eks. studenter, 
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aldersbestemte klasser, trygdede og for personer bosatt utenfor Nittedal. Styret har 
imidlertid adgang til etter skriftlig søknad å innvilge redusert kontingent til 
medlemmer som kan dokumentere at det foreligger spesielle grunner for en slik 
reduksjon. 
 

8. Æresmedlemskap 
 
Personer som over tid har gjort en fremragende og uegennyttig innsats for NSK 
og/eller norsk sjakklivs fremme, kan utnevnes til æresmedlemmer. Slike utnevnelser 
foretas av årsmøtet etter innstilling fra styret. 
 

9. Vedtektsendringer 
 
Forandring i disse vedtekter kan kun foretas av den ordinære årsmøtet, og for 
beslutningsdyktighet ved vedtektsendringer kreves det at minst 1/8 av medlemmene er 
til stede. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig 
til å behandle vedtektsendringer, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling. 
Denne er beslutningsdyktig uansett fremmøte. 
 

10. Oppløsning 
 
Eventuelt spørsmål om oppløsning av NSK må behandles på ordinær 
generalforsamling og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Blir NSK oppløst, tilfaller 
dets midler og eiendeler Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for 
sjakklivet i Oslo og Omegn sjakkrets. Dette gjelder ikke dersom årsmøtet samtidig 
med oppløsningen velger en interregnumskomité på minst 5 medlemmer som får til 
oppdrag å arbeide for en rekonstruksjon av klubben innen 2 år. I en slik situasjon vil 
Norges Sjakkforbunds styre midlertidig forvalte midlene. 
 


