
Vedtekter for TSKU 
 
(Lov av stiftelsesmøtet 21. september 1998. Senest revidert 28.2.2006) 
 
§ 1 FORMÅL 
Tromsø Sjakklubbs Ungdom er en selvstendig upolitisk organisasjon som skal arbeide for 
sjakkens fremme blant ungdom inntil 25 år. Klubben skal være et rusfritt samlingspunkt for 
medlemmene. 
 
§ 2 TILSLUTNING 
Klubben er tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund gjennom Troms og Nordre Nordlands 
Sjakkrets Ungdom. 
 
§ 3 MEDLEMMER 
3.1 Følgende kan ha medlemskap i Tromsø Sjakklubbs Ungdom. 

a) Alle sjakk interesserte under 25 år. 
b) Sjakk interesserte over 25 år som har et verv i styret eller komiteer . 

3.2 Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret eller den styret bemyndiger. 
3.3 Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til
 ungdomskrets og Ungdommens Sjakkforbund. 
3.4 Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.  
3.5 Følgende har stemmerett ved årsmøtet 

a) Medlemmer som fyller 10 år eller mer i samme år 
b) En av foreldrene til et medlem under 25 år (tillegg av 31. januar 2002) 

3.6 Styret kan for alvorlige eller gjentatte overtredelser ekskludere medlemmer. Avgjørelsen
 kan ankes til årsmøtet. Eksklusjoner på mer enn ett år må uansett stadfestes av årsmøtet. 
 
§ 4 STØTTEMEDLEMMER 
Alle Sjakk interesserte kan være støttemedlem i Tromsø Sjakklubbs Ungdom. Imidlertid har 
ikke disse medlemsrettigheter, herunder stemmerett, om de ikke oppfyller § 3.1.a) og § 3.1.b). 
 
§ 5 STYRET 
5.1 Årsmøtet velger leder, økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig, rekrutteringsleder og 

sportslig leder til styret. I tillegg velger årsmøtet inntil 5 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. Styret konstituerer selv nestleder, sekretær og materialforvalter. Styret kan 
ha inntil 10 personer. Hver komité skal velge en personlig varamann til styret. Styret 
kompletterer seg selv ved behov og ved eventuell frafall i perioden. Årsmøtet velger i tillegg 
en valgkomité bestående av inntil 3 medlemmer. Valgkomiteen konfererer komitélederne i 
forbindelse med valgene til komitémedlemmer. 

5.2 Styret velges av årsmøtet som er klubbens øverste organ. Alle styreverv er for ett år av
 gangen. 
5.3 Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styret er til stede. Ved stemmelikhet 
 avgjør lederens dobbeltstemme. Hvis lederen ikke er til stede overtar nestlederen hans
 dobbeltstemme. 
5.4 Styret forvalter klubbens materielle, økonomiske midler og inntekter og står ansvarlig
 overfor årsmøtet. 
 
 



§6 KOMITEER  
a) Årsmøtet velger for ett år om gangen økonomikomité, arrangementskomité, 

rekrutteringskomité og sportskomité.  
b) Komiteene skal avgi årsberetning til årsmøtet. 
c) Økonomikomiteen ledes av økonomiansvarlig og har ytterligere minimum to 

medlemmer.  Komiteen skal føre klubbens regnskap og arbeide aktivt for å bedre 
økonomien.  Komiteen skal holde et ajourført medlemsregister. 

d) Arrangementskomiteen ledes av arrangementsansvarlig og har ytterligere minimum to  
medlemmer.  Komiteen skal ta hånd om klubbens egne arrangementer og 
gjennomføring av reise og opphold ved andres arrangement. 

e) Rekrutteringskomiteen ledes av rekrutteringsansvarlig og har ytterligere minimum to 
medlemmer, hvorav minst en bør være foreldrerepresentant. Komiteen skal arbeide for 
å øke medlemsmassen og  rekruttere instruktører. 

f) Sportskomiteen ledes av sportslig leder og har ytterligere minimum to medlemmer.  
Komiteen skal ta hånd om klubbens sportslige aktiviteter, drive resultatservice og ta ut 
lag for representasjon. Komiteen har også ansvar for det faglige og pedagogiske 
sjakklige tilbud i klubben. 

g) Komiteene supplerer seg selv etter behov. Slike suppleringer må godkjennes av styret. 
 
§ 7 REVISORER 
For å kontrollere klubbens regnskaper velges to revisorer for ett år av gangen. Revisorene plikter 
å hente inn informasjon om regnskapene minst 2 uker før årsmøtet. De plikter også ved årsmøtet 
å legge frem revisjonsberetning. Revisjonsberetningen skal være tilgjengelig for medlemmene 
senest 7 dager før årsmøtet. 
 
§ 8 ÅRSMØTET 
8.1 Klubben holder årsmøtet innen utgangen av februar. Styret plikter å bekjentgjøre møtedato 

og sted senest 21 dager før møtedagen. Innkomne forslag til årsmøtet må være styret i 
hende senest 14 dager før årsmøte. Alle sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene 
minst 7 dager før møtedagen. 

8.2 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene ber om det.
 Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes minst en uke før møtedagen. 
8.3 På årsmøtet skal følgende saker stå på dagsorden og behandles: 

a) Godkjenning av dagsorden. 
b) Valg av møteleder. 
c) Valg av referent. 
d) Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet. 
e) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 
f) Godkjenning av innkallingen. 
g) Styrets og komiteenes årsberetning. 
h) Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning. 
i) Ansvarsfrihet for styret. 
j) Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag. 
k) Innkomne forslag. 
l) Valg av leder. 
m) Valg av det øvrige styret. 
n) Valg av komiteer jf. § 6 
o) Valg av revisorer. 

8.4 På årsmøtet har hvert medlem en enkelt stemme. Fraværende medlemmer har ingen
 anledning til å avgi stemme. 
8.5 Årsmøtet har beslutningsdyktighet når minst ¼ eller minst 10 medlemmer er til stede. 



8.6 Beslutninger fattes med simpelt flertall, dog med unntak av tilfeller nevnt i § 9 og § 10. 
Et hvert medlem kan kreve avstemning. Hvis minst et medlem ønsker skriftlig 
avstemning skal dette gjennomføres. 

8.7 Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Er det fortsatt stemmelikhet skal det foretas
 loddtrekning. 
 
§ 9 NYE LOVER 
Hvis det legges frem forslag til nye lover kreves kun simpelt flertall for vedtak. Hvis tillegget 
påvirker andre gjeldende lover kreves 2/3 flertall. 
 
 
§ 10 LOVENDRING OG OPPLØSNING 
10.1  Lovendringer må være bekjentgjort for klubbens medlemmer senest to uker før 
        møtedagen. Endringer i lovene krever 2/3 flertall. 
10.2 Hvis et forslag om nedleggelse av TSKU fremsettes, kreves det at forslaget gjøres kjent 
        blant medlemmene i skriftlig innkalling minst 14 dager før møtedagen. For at klubben 
        skal nedlegges kreves minst ¾ flertall. En beslutning om nedleggelse må videre 
  i skriftlig uravstemning. Også her kreves ¾ flertall. Hvis et medlem ikke svarer under 
        uravstemningen så skal medlemmets stemme registreres som at hun/han motsetter seg 
        nedleggelse. 
10.3 Hvis TSKU besluttes nedlagt skal klubbens midler overlates til Tromsø Sjakklubb, 
        dernest til Ungdommens Sjakkforbund. Disse plikter å bruke midlene til beste for unge 
        sjakk interesserte i Tromsø by. 
 
§ 11 GENERELT OM PLIKTER 
Tromsø Sjakklubbs Ungdom forplikter seg til aktivt å gå ut å gi et undervisningstilbud i sjakk 
på skolene i Tromsø-området. 


