Lover for Akademisk Sjakklubb (ASKO)
Vedtatt på generalforsamlingen 9. september 1975 med endringer inntil 7. mars 2018

§ 1.

Formål

Akademisk Sjakklubb har gjennom turneringer, kurs og annen virksomhet til formål å
styrke interessen for sjakk blant studenter.

§ 2.

Medlemskap

a. Rett til å være medlem har:
1. Alle, med unntak av de som er utestengt fra klubben etter § 5.
b. Alle opptak av medlemmer underrettes styret.
c. Kontingenten betales forskuddsvis.
d. All aktiv rekruttering fra ASKOs side, som for eksempel nybegynnerkurs, skal være
rettet mot studenter og studentmiljøet på Blindern.

§ 3.

Forvaltning og ledelse

a. Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund og Oslo og Omegn Sjakkrets.
b. Årsmøtet er Akademisk Sjakklubbs høyeste myndighet. Det er beslutningsdyktig
uansett fremmøte. Årsmøtet fatter sine vedtak i alle saker (unntatt lovsaker, jfr. § 7)
med simpelt flertall.
c. Det skal holdes årsmøte hvert år. Styret fastsetter datoen i god tid, seneste ved
semesterstart på nyåret. Skriftlig innkalling til årsmøte med dagsorden sendes ut til
samtlige medlemmer senest 2 uker i forveien. Forslag til dagsorden (unntatt
lovforslag, jf. § 7) må være styret i hende innen en gitt frist i varsel, eller senest én
uke før årsmøtet, dersom slikt varsel ikke er sendt ut.
d. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst
1/3 av medlemmene (minst 7) krever det. Skriftlig innkallelse med dagsorden til
ekstraordinært årsmøte skal være tilsendt medlemmene minst to uker i forveien.
e. Lederen innkaller til styremøte, eller styremøte holdes når minst to av
styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig hvis minst tre av
styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.
f. Styret står for den daglige ledelse og representerer Akademisk Sjakklubb utad. Styret
plikter å informere klubbens medlemmer i viktige saker og holde dem løpende
informert.
g. Styret fastsetter årskontingenten for neste år på høsten. Styret kan kun gjøre små
justeringer av årskontingenten (< 5% + endringer i medlemsavgiften til NSF), uten
særskilt mandat fra årsmøte. Kontingenten skal holdes lav og det gis studentrabatt.
h. E-post regnes som tilstrekkelig der det står skriftlig.

§ 4.

Valg

a. Styret velges av årsmøtet. Klubbens styre skal alltid bestå av minst tre medlemmer
med vervene leder, nestleder og kasserer. I tillegg skal styret normalt ha to
medlemmer med vervene kasserer og materialforvalter og det bør det velges 1-2
varamedlemmer.
b. Kun medlemmer av klubben (ikke bi-medlemmer) kan velges til styret. Det tillates
allikevel at man kan bli sittende i sturet frem til neste årsmøte dersom man avslutter
sitt medlemskap i inneværende periode.
c. Styret velges frem til neste ordinære årsmøte (1 år). Styret kan likevel kastes under
ekstraordinært årsmøte.
d. Årsmøtet bør også velge to revisorer, hvis oppgave er å kontrollere klubbens
årsregnskap.

§ 5.

Orden og disiplin

a. Viser et medlem utilbørlig oppførsel i klubben eller når vedkommende representerer
klubben utad, kan vedkommende utelukkes fra klubben. Vedkommende har dog rett
til å anke saken inn for kommende årsmøte.
b. Økonomisk tap påført klubben av et medlem kan kreves dekket.
c. Under turneringer forlanges stillhet og ro. Annet spill enn sjakk er forbudt i klubbens
lokaler.
d. Det er røykeforbud under klubbens arrangementer.
e. All spillevirksomhet opphører når saker vedkommende klubben er oppe til
behandling i plenum.

§ 6.

Oppløsning

Klubben kan ikke oppløses hvis åtte medlemmer vil opprettholde den. I tilfelle
oppløsning overføres klubbens eiendeler til Universitetets Jubileumsfond.

§ 7.

Lovendringer

Endringer av lovene kan kun skje på ordinært årsmøte og med 2/3 flertall av de
tilstedeværende stemmeberettigede. Forslag til lovendringer må være styret i hende innen
gitt frist i varsel, eller senest 3 uker før årsmøte og skal følge innkallingen.

§ 8.

Turneringsregelement

a. Klubbmesterskapet
1. Klubbmesterskapet avholdes hvert vårsemester.
2. Det skal spilles i opptil 3 klasser.
3. Mesterskapsgruppen (Gruppe A) skal ikke inneholde flere enn 10 deltakere og
spilles etter Berger system. Rett til å delta har: De tre beste fra forrige mesterskap,
vinner av høstturneringen, vinner av gruppe B fra forrige mesterskap, og deretter
fylles gruppen opp etter rating.
4. Gruppe B skal ikke inneholde flere enn 10 deltakere. Det spilles etter Berger
system. Rett til å delta har vinner av gruppe C fra forrige mesterskap. Deretter
fylles gruppen opp etter rating.
5. Gruppe C skal spilles som sveitser ved flere enn 10 deltakere, ellers Berger.
6. Dersom to spillere deler førsteplassen, uansett klasse, spilles stikkamp over to
partier mellom disse. Er det flere som deler førsteplassen, spilles det en kamp mot
hver. Dersom stikkampen ender uavgjort, avgjør kvalitetsberegningen fra
turneringen.
7. Styret står fritt til å velge spillesystem og avvike fra punktene over om det finner
slike avvik heksiktsmessig.
b. Høstturneringen spilles som en 7 eller 9 runders turnering etter sveitsersystem, med
mindre styret bestemmer noe annet.
c. Styret fastsetter betenkningstiden i klubbmesterskapet og høstturneringen.
Turneringene skal Elo-beregnes.
d. Turneringsleder har å påse at FIDEs spilleregler følges og er suveren i tvistespørsmål.
Avgjørelsen kan ankes inn for NSFs regelementsutvalg.
e. Turneringskontingenten betales til klubbens kasserer før turneringen starter.
f. Det arrangeres klubbmesterskap i lynsjakk hvert år.

