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§ 1 FORMÅL  
 
Foreningen skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene. 
 
 
§ 2 TILSLUTNING 
 
Foreningen er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Trøndelag Sjakkrets. 
 
 
§ 3 MEDLEMMER 
 

a) Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret. 
b) Nye medlemmer føres inn i foreningens medlemsregister og meldes straks videre til krets og 

forbund. 
c) Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.  
d) Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år. 

 
 
§ 4 STYRET 
 

a) Foreningens styre består av en leder og minst tre øvrige styremedlemmer. Styret skal ha 
minst to varamedlemmer. 

b) På årsmøtet velges leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for tiden fram til neste 
ordinære årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan velge ny leder, nye styremedlemmer eller 
nye varamedlemmer dersom dette framgår av innkallingen. 

c) I tillegg til styremedlemmene valgt av årsmøtet til TSF, skal den til enhver tid sittende leder i 
Trondheim Sjakkforenings Ungdom (TSFU) gis anledning til å sitte i styret i TSF. 

d) Styret velger blant sine medlemmer kasserer, sekretær og turneringssjef.  
e) Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. For vedtak kreves alminnelig 

flertall i tillegg til enighet hos minst tre styremedlemmer. 
f) Styret forvalter foreningens driftsmidler.  
g) Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og 

bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og Trøndelag Sjakkrets. Særlig skal 
styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.  

 
 
§ 5 REVISOR 
 
Til å granske foreningens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen en 
revisor. Årsmøtet velger også revisor for Knut Brokstads Minnefond.  
 
 
  



§ 6 ÅRSMØTE 
 

a) Foreningen holder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling går 
ut fra styret minst 14 dager før møtedagen. 

b) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. 
Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken kunngjøres for medlemmene minst en uke før 
møtedagen. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle sakene som er angitt i innkallingen. 

c) På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles: 
 

1. Godkjenning av dagsorden. 
2. Valg av møteleder. 
3. Valg av referent for møtet. 
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 
5. Godkjenning av innkallingen. 
6. Styrets årsmelding. 
7. Regnskap med revisjonsberetning. 
8. Ansvarsfrihet for styret. 
9. Fremleggelse av regnskap og revisjonsberetning for Knut Brokstads minnefond. 
10. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag. 
11. Innkomne forslag.  
12. Valg av leder. 
13. Valg av styre. 
14. Valg av revisor. 
15. Valg av valgkomite. 
16. Valg av styremedlem i Knut Brokstads Minnefond. 
 

d) På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.  
e) Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7. Ethvert medlem kan 

forlange skriftlig avstemning.  
f) Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet, der 

det ved stemmelikhet vedtas ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7. 
 
 
§ 7 LOVENDRING OG FORENINGENS OPPLØSNING 
 
For endringer eller tilføyelser i foreningens vedtekter og for oppløsning av foreningen kreves det at 
spørsmålene er angitt skriftlig i innkallingen. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de 
nærværende stemmeberettigede.  
 
Hvis Trondheim Sjakkforening nedlegges, skal foreningens midler plasseres i et fond hvis formål skal 
være til beste for sjakklivet i Trondheim. Fondet skal forvaltes av Norges Sjakkforbund.  
 
 
§ 8 REPRESENTASJON 
 
En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere Trondheim Sjakkforening i turnering 
som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen hvis han/hun er hovedmedlem i 
foreningen. 
 
  



§ 9 FOND 
 
Foreningen har et fond, kalt Knut Brokstads Minnefond, med egne vedtekter. Fondet forvalter 
foreningens formue.  
 
 
§ 10 UTESTENGNING 
 
Styret kan i tilfeller der et medlem har brutt vedtektene eller på annen måte skadet foreningen, 
suspendere medlemmer for en periode på inntil to år. Suspenderte medlemmer kan ikke delta i 
foreningens aktiviteter eller representere foreningen i eksterne arrangement.  
 
I særlig alvorlige tilfeller kan styret ekskludere medlemmer uten tidsavgrensning. 
 
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan kun fattes etter at den det gjelder er gjort kjent med 
forholdet og gitt rimelig tid og anledning til å forklare seg.  
 
 

 


