LOVER FOR ASKER SCHAKKLUBB
STIFTET 2. NOVEMBER 1922
§1.

FORMÅL
Klubbens navn er Asker Schakklubb.
Dens formål er å arbeide for sjakkens fremme, og å være et upolitisk og rusfritt samlingspunkt for medlemmene.

§ 2.

SAMLENDE ORGANISASJONER
Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Oslo og Omegn Sjakkrets, og Ungdommens Sjakkforbund gjennom
Akershus Sjakkrets Ungdom.

§ 3.

MEDLEMSKAP
a)
Nye medlemmer skal godkjennes av klubbens styre.
b)
Nye medlemmer meldes straks inn i Norges Sjakkforbund og Oslo og Omegn Sjakkrets, eventuelt i Ungdomens
Sjakkforbund og Akershus Sjakkrets Ungdom.
Unntatt er medlemmer som er hovedmedlem i annen sjakklubb som er tilsluttet Norges Sjakkforbund.
c)
Medlemmene er forpliktet til å betale lovbestemt kontingent i henhold til 6b punkt 8 og turneringsreglementets
22D.
d)
Æresmedlemmer betaler ingen medlemskontingent.
Klubben betaler forbunds- og kretskontingent.
e)
Et medlem som ikke har betalt medlemskontingent innen fastsatt tid kan etter styrebeslutning strykes som medlem.
Medlemmet er imidlertid økonomisk forpliktet inntil forholdet er bragt i orden.
f)
Medlemskapet gjelder inntil skriftlig utmeldelse foreligger.
Medlemmet er økonomisk forpliktet inntil den dato utmeldelsen foreligger.

§ 4.

STYRET
a)
Klubbens styre består av formann, viseformann, kasserer, materialforvalter, turneringsleder og ett styremedlem.
b)
På årsmøtet velges styremedlemmene for ett år av gangen.
c)
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, deriblant formann og/eller viseformann, er tilstede.
For vedtak kreves alminnelig flertall blant de tilstedeværende styremedlemmer.
Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
d)
Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
e)
Styret skal holde seg underrettet om, og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor
Norges Sjakkforbund og Oslo og Omegn Sjakkrets.
f)
Styret skal føre et ajourført medlemskartotek.

§ 5.

REVISORER
Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen en revisor.

§ 6.

ÅRSMØTE
a)
Klubben holder ordinært årsmøte innen utgangen av februar hvert år.
Skriftlig innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.
b)
På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
1.
Godkjenning av innkallingen.
2.
Godkjenning av dagsorden.
3.
Valg av møteleder.
4.
Valg av sekretær for møtet.
5.
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
6.
Styrets årsberetning.
7.
Regnskap med revisjonsberetning.
8.
Fastsettelse av kontingenter og budsjett.
9.
Innkomne forslag. Forslag må være styret i hende før nyttår.
10.
Valg av formann.
11.
Valg av øvrige styremedlemmer, én varamenn, valgkomité og revisorer i henhold til § 5.
c)
På årsmøtet har hvert stemmeberettiget medlem én stemme.
Stemmefullmakt aksepteres kun hvis årsmøtet godtar det.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 % av de stemmeberettigede medlemmene er tilstede.
d)
Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.
Yngre medlemmer kan møte med en foresatt som da har full stemmerett.
e)
Beslutninger fattes med alminnelig flertall unntatt i spørsmål etter 7b.
f)
Ved stemmelikhet foretas ny stemmegivning. Ved fortsatt stemmelikhet utsettes saken til neste ordinære årsmøte
eller til et ekstraordinært årsmøte.
Unntak gjelder i spørsmål om styrets ansvarsfrihet hvor det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet.
g)
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med
angivelse av årsaken sendes medlemmene minst én uke før møtedagen.

§ 7.

ENDRING AV LOVENE
a)
For endring eller tilføyelser i klubbens lover, kreves alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.
b)
For oppløsning av klubben kreves det at spørsmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få gyldig vedtak kreves
det 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.
Hvis sjakklubben nedlegges skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund som skal bruke dem til beste for sjakklivet i
Asker kommune.

§ 8.

REPRESENTASJON
Hovedmedlemmer i Asker Schakklubb kan bare representere Asker Schakklubb, Oslo og Omegn Sjakkrets eller Norges
Sjakkforbund i turneringer arrangert av ovennevnte, andre klubber tilsluttet Norges Sjakkforbund eller FIDE.

§ 9.

DISIPLINÆRBESTEMMELSER
Dersom et medlem viser utilbørlig opptreden i klubben kan styret ekskludere vedkommende som medlem.
Medlemmet kan imidlertid anke saken inn for førstkommende ordinære årsmøte ved å sende skriftlig henvendelse om dette
til styret senest én uke før møtedagen.
Disse lover er senest vedtatt på årsmøtet i 2017.

