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Generalforsamling 

15. mars 2022 

Zoom online lenke:  

 
https://us02web.zoom.us/j/84253669474?pwd=NCtYQ09WWEg5eUxQUHVlS2RTSkV1UT09 

 

Sakspapirer: 

Side Sakspapir Vedtaksform 

2 Agenda Velge møteleder og referent 
 

3 Sak 2 Årsberetning Ta til etterretning 
 

6 Sak 3 Regnskap 2021, Revisjonsberetning, Budsjett 
2022,  

Godkjenne 
 

8 Sak 4 Fastsettelse av Kontingent 
Sak 5 Planer for året 
Sak 6 Innkomne forslag 
 

Godkjenne 
Ta til etterretning 
Ingen forslag til behandling 

9 Sak 7 Valg 
 

Foreta valg 

10 Referat fra årsmøte 2021 
 

Ikke til behandling 

12 Vedtekter 
 

Ikke til behandling 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/84253669474?pwd=NCtYQ09WWEg5eUxQUHVlS2RTSkV1UT09
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Agenda i hht lovene 

 

1.       Valg av møteleder og referent. 
            2.         Årsmelding. 
            3.         Årsregnskap. 

            4.         Fastsettelse av kontingent. 
            5.         Planer for året. 
            6.         Innkomne forslag. 
            7.         Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og 

ett varamedlem. Styret velges for ett år om gangen. Valg av revisor. 
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Schakklubben av 1911s Ungdom 

1911U 
ÅRSBERETNING 

FOR ÅRET 2021 

 

1 Styre og Organisasjon 

Årsmøtet i 2021 ble avholdt tirsdag 23. mars 

på Google Meet. Følgende styre ble valgt: 

• Leder: Geir Nesheim (Gjenvalg) 

• Nestleder og kasserer: Per Olsen 

(Gjenvalg) 

• Materialforvalter: Finn Møller (Gjenvalg) 

• Styremedlemmer: 

• Johs Kjeken (Gjenvalg) 

• Gaute Bergan (tidl varamedl) 

• Vegard Sørebø (ny) 

• Bernt Kristian Karset Hellerud (ny) 

• Andreas Kimsås (ny) 

 

Gry Dahl ble gjenvalgt som revisor. 

 

Geir Nesheim og Johs Kjeken ble gjenvalgt 

som valgkomite  

 

Ved utgangen av 2021 hadde 1911U 264 

medlemmer, mot 236 året før og 326 ved 

utgangen av 2019. Lave medlemsstall skyldes i 

første rekke Covid19-pandemien, som har lagt 

en betydelig demper på all aktivitet siden 

12.3.20.  

 

Det har blitt avholdt 4 styremøter i perioden. 

Leder og nestleder/kasserer har i tillegg 

fungert som arbeidsutvalg, med jevnlig 

aktivitet og oppfølging av 1911Us saker.  

 

Miljøet i styret er godt, men vi har dessverre 

ikke lykkes med å rekruttere kvinner til styret i 

denne perioden.  

 

Klubben har egen hjemmesiden på 
internett (http://ungdom.sk1911.no/), og det 

har det siste året vært noe mer aktivitet på 

denne.  

 

Per Olsen har vært styreleder i OSU (Oslo 

Sjakkrets Ungdom), mens Johs Kjeken har 

vært kasserer, og Gaute Bergan styremedlem 

i samme. 

 

Geir Nesheim har vært generalsekretær i 

NSF og USF frem til 31.1.21. og han er 

fortsatt kasserer i Nordisk Sjakkforbund, 

styremedlem i Oslo og Omegn Sjakkrets og 

komitemedlem i verdenssjakkforbudet 

FIDEs Social Commission. 

 

Styret i SK 1911 foreslo sammen med 

1911Us styre for kongress og årsmøtene i 

NSF og USF sommeren 2021 at en 

sammenslåing av NSF og USF burde 

utredes. Forslaget ble vedtatt, og Geir 

Nesheim har siden da deltatt i det felles 

utvalget for NSF og USF som utreder saken. 

Utvalget avga innstilling i februar 2022, og 

anbefalte sammenslåing. Styrene i NSF og 

USF vedtok å gå videre med saken, som etter 

planen nå skal behandles på kongress og 

årsmøter sommeren 2022. 

 

Under eventuelt på årsmøtet presenterte Geir 

Nesheim en plan med 11 aktivitetsområder 

for utvikling av SK 1911 og 1911U . Disse 

punktene ble for øvrig etter hvert samlet i en 

5 års plan for SK 1911 og 1911U, som ble 

gjennomgått av begge styrer samlet i et møte 

14/4-21. Planen er tilgjengelig for alle på SK 

1911s hjemmesider.   

 

I november 2021 arrangerte 1911U 

instruktørkurs over 2 kvelder for unge 

skolesjakk-lærere i alderen 15-25 år. 9 

personer deltok på kurset, som var utviklet 

av og ble ledet av Geir Nesheim og Lars Erik 

Hagen. Det gledelige er at alle kandidatene 

etterpå har begynt å jobbe for 1911U som 

instruktører, turneringsledere osv. Dette 

lover godt for fremtiden.  
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Emilie Lazareva og Gaute Bergan deltar i 

USF-akademiet kull 2 2020-22, der Geir 

Nesheim er prosjektleder. USF-akademiet 

trener opp fremtidige sjakkledere, og det er 

fint at 1911U er med der.  

 

I september arrangerte 1911U en åpen kveld 

for sjakkforeldre. Fremmøte ble dessverre 

ikke særlig godt, men de som deltok fikk 

være med på flere gode foredrag og en fin 

diskusjon om temaet.  

 

2 Sjakklig aktivitet 

 

 Pga Covd19 lå det aller meste av sjakk-

aktivitet ligget nede fra 12. mars 2020 og ut 

1. halvår 2021. Mange faste turneringer og 

mesterskap har blitt avlyst. Vi gjengir her 

noen få resultater fra det som tross alt har 

skjedd, og ser for oss at aktiviteten kan ta seg 

opp igjen i løpet av 2022.   

Spillekveldene hver mandag fra kl. 17.00-

18.30 i Ullevål Hageby Seniorsenter, 

Damplassen 19, har allikevel vært 

gjennomført store deler av høsten 2021, og 

vært rimelig godt besøkt når det har vært 

mulig å holde åpent.   

 

Høstcupen 2021 hadde 11 deltakere og ble 

vunnet av Thomas Nissen Hellerud, foran 

Askil Briseid og Lauritz Nissen Hellerud.  

 

Klubbmesterskapet 2021 ble avholdt 27. 

november, med 66 deltakere. Klubbmestre 

ble: 

Jenter: 

2014: Sonja Tveit, Kjelsås 

2013 Helga Nordberg, Tåsen 

2012: Frida Skar Hegna, Kringsjå 

2011: Ilana T Vitenberg 

Gutter; 

2014: Harald Schjødt-Westad, Kjelsås 

2013: Eirik Johnsen Skogstad, Tåsen 

2012: Lauritz Nissen Hellerud, Kringsjå 

2011: Magnus Indrebø, Kjelsås 

2010: Thomas Nissen Hellerud, Kringsjå 

2009: August M Leopolder, Kringsjå 

2007: Olav Magnus H Gundersen, NRG-U 

 

Kringsjå vant Gullhesten for 4. gang på rad.  

 

19111U deltok i Oslomesterskapet 

individuelt i oktober 2021 med 13 spillere, 

og ble 3. beste klubb etter Nordstrand og 

Dragulf. Gaute Bergan, 1911U vant kl A, 

mens Lauritz Nissen Hellerud vant gruppe G 

med 7 seire på 7 partier. Bror Thomas fulgte 

fint opp med bronse i gruppe E.  

 

I NM for Ungdom i Bergen i november 

deltok 7 spillere fra 1911U. Ingen 1911Uere 

kom helt i toppen, men Max Dahl (gruppe B) 

og Lauritz Nissen Hellerud (gruppe G) 

oppnådde begge fine 9. passer.  

 

Hoveddelen av 1911Us aktivitet er tilbud om 

opplæring og spilling til alle elever på 

Korsvoll skole, Kjelsås skole, Kringsjå 

skole, Ullevål skole og fra 2021 Tåsen skole. 

Tilbudet følger skoleåret og gis på dagtid. 

 

Geir og Per har sto for det meste av det som 

var av aktivitet etter våren 2021. Jens Hjorth 

Kjølberg, Aleksander Lindbøl og Gaute 

Bergan har hatt instruktøroppdrag, og etter 

hvert har flere andre kommet til fra det nye 

instruktørkurset (se pkt 1 foran).  

 

NSF og USF har en ny satsning Flere mot 

Sjakktoppen, der Eivind Risting, Noam 

Vitenberg, Max Dahl, Emilie Lazareva og 

Elma Selvik fra 1911U har deltatt i ulike 

grupper.  

 

Våren 2021 arrangerer for øvrig Flere mot 

Sjakktoppen en regionturnering på den nye 

Spillsjakkplattformen, og der deltar gledelig 

nok 1911U med 4 lag og 17 spillere.  

 

3 Økonomi 

Klubbens økonomi er god, og egenkapitalen 

per 31.12.21 er på 805 tkr. Regnskapsåret 

2021 ble preget av lavere aktivitet pga 

Covid19, og dermed med lavere 

aktivitetskostnader. Inntektene på 287 tkr var 

69 tkr lavere enn i 2020 og 152 tkr lavere 

enn 2019, særlig pga lavere inntekter fra 

arrangementer, mens kostnadene på 234 tkr 

var lavere enn før covid 19 pga lavere 

kostnader til aktivitet. Driftsresultatet i 2021 

ble på 53 tkr, mot 164 tkr i 2020 og 49 tkr i 

2019.   
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4 Blikk tilbake og fremover 

20220 og 2021 ble vanskelige år for 1911U, 

siden Covid19-pandemien medførte at de 

fleste aktiviteter ikke lot seg gjennomføre 

etter nedstengingen 12. mars 2020. Klubben 

har hatt det aktivitetsnivå som situasjonen 

har tillatt, men både tilbud og 

medlemsutvikling lider.  

 

Vi satser på å komme tilbake med samme 

gode aktivitet som tidligere i løpet av 2022, 

og vil også se etter muligheter for å utvikle 

1911Us tilbud ytterligere, til glede for alle 

som er involvert i klubben 

 

Oslo, 13. mars 2022 

For styret i  

Schakklubben av 1911s Ungdom    

 

 
Geir Nesheim 

leder 
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Regnskap 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter:

Medlemskontingenter 35 000,00 35 900,00

Driftsstøtte Oslo Kommune 173 640,00 167 649,00

Momsrefusjon 15 172,00 25 183,00

USF frifond prosjektstøtte 59 945,00 66 162,00

OSU, støtte deltakelse i mesterskap 3 200,00 4 200,00

OSU, diverse prosjektstøtte

Sparebankstiftelsen, støtte innkjøp 30 000,00

Lotteritilsynet, koronastøtte 26 950,00

Startkontingenter egne arrangement 

Kiosksalg

Gensere/t-skjorter salg 350,00

Egenandeler treningssamlinger

Utleie sjakkmateriell

SK1911, andel lokal- og domeneleie

Renteinntekter 129,89

Sum inntekter 286 957,00 356 523,89

Driftskostnader:

Forbunds/Kretsavgifter 25 040,00 21 420,00

Kontordrift/rekvisita 3 265,00 2 500,70

Sjakkmateriell/litteratur 45 614,00 51 288,81

IKT-kostnader 23 812,14 3 782,50

Treningssamlinger 4 200,00

NM for skolelag

Premieutgifter egne arrangement 4 080,00

Vareinnkjøp kiosk

Medlemssammenkomster/gaver 13 488,00 795,00

Deltakelse i turneringer (startavgifter) 4 900,00 4 400,00

Reise- og oppholdsutgifter 23 404,00 16 039,00

Innkjøp gensere/t-skjorter

Lokalleie 35 561,00 32 000,00

Lønn 54 150,00 46 200,00

Trekkfri godtgjøring 5 000,00

Revisjon og  attester 3 935,00

Bankgebyrer 510,50 726,30

Avskrivninger

Sum utgifter 233 824,64 192 287,31

Resultat 53 132,36 164 236,58

Balanse 31.12.2021 31.12.2020

Eiendeler

Kasse 3 435,00 3 435,00

DNB driftskonto 801 877,75 713 745,69

Sjakkmateriell (brett/brikker/ur) 35 000,00 35 000,00

Sum eiendeler 840 312,75 752 180,69

Gjeld og egenkapital

Formue pr. 01.01.21 752 180,69 587 944,11

Overskudd 53 132,06 164 236,58

Formue pr. 31.12.21 805 312,75 752 180,69

Overført prosjektmidler neste år 35 000,00

Sum gjeld og egenkapital 840 312,75 752 180,69

Resultatregnskap og Balanse 2020 - 2021
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Til årsmøtet i Schakklubben av 1911s Ungdom 

 

 

Revisjonsberetning for 2021 

 

Uttalelse om årsregnskapet 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for SK av 1911s Ungdom. Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd 

på 53.132,06 kroner. 

 

Jeg har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet på en forsvarlig måte, herunder om klubbens styre 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger. 

 

Konklusjon 

 

Jeg har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. Etter mitt syn gir regnskapet en riktig 

beskrivelse av økonomien i SK av 1911s Ungdom. 

 

Oslo 14.03.2022 

 

Gry T. Dahl 

revisor 
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Sak 4 Fastsettelse av kontingent 

Styret foreslår at årskontingenten holdes uendret på kr 150. 

 

 

Sak 5 Planer for året 

Styret ønsker at 1911U skal fortsette i de gode kjente spor som har vært fulgt de senere tiår, med 

skolesjakk, turneringsarrangementer både klubbinterne og åpne, og turneringsdeltagelse utenfor 

klubben.  

De spillere som ønsker det vil fortsatt få tilbud om ekstra trening på Damplassen utover skole-

aktiviteten. 

I vil fortsette å utvikle den nye jentetreningsgruppa, også den på Damplassen.  

Arbeidet med den nye gruppen av unge sjakklærere (9 personer) vil bli videreutviklet, bl.a. med 

tilbud om kretsdommerutdanning. Det er mange oppdrag å fordele og flott engasjement fra de unge.  

 

For styret 

Geir Nesheim 

Styreleder 

 

Sak 6 Innkomne forslag 

 

Styret har ikke mottatt forslag til behandling på Årsmøtet 2022.  
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Sak 7 Valgkomiteens Innstilling (foreløpig – endelig presenteres under årsmøtet) 

 

Styreleder 
 

Geir Nesheim Gjenvalg 

Nestleder, Kasserer 
 

Per Olsen Gjenvalg 

Styremedlemmer 
 

Gaute Bergan 
Bernt Christian K Hellerud 
Andreas Kimsås 
Finn Møller 
Vegard Sørebø 
Emilie Lazareva 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Ny 
 

Revisor Gry Dahl Gjenvalg 

 
Styrets forslag til ny 
valgkomite 

 
Geir Nesheim 
Per Olsen 

 
Gjenvalg 
Ny 

 

Styret noterer seg at Johs Kjeken ikke lenger ønsker å være styremedlem og heller ikke medlem av 

valgkomiteen, og ønsker å takke ham for utrolig god innsats for 1911U over en lang årrekke! 

For styret, 

Geir Nesheim 

Styreleder 

Mandag 14/3-22 
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SK AV 1911s UNGDOM 

Referat årsmøte 23.03.2021 

Tid og sted: Tirsdag 23. Mars kl. 18.00, digitalt på Google Meet  

Til stede: Geir Nesheim (Leder), Per Olsen (Økonomiansvarlig), Andreas Kimsås (nytt  

styremedlem), Bernt Christian Karset Hellerud (nytt styremedlem), Gaute Bergan  

(styremedlem)  

1. Valg av møteleder og referent. 

Innkallingen til Årsmøtet ble godkjent. Geir Nesheim ble valgt til møteleder og Gaute Bergan  

ble valgt til referent. 

2. Årsmelding, situasjon for klubben 

- Geir Nesheim er nå leder av klubben etter at mangeårig leder Johs R. Kjeken flyttet i  

vår.  

- Grunnet situasjonen har klubbaktiviteter og følgende medlemstallene droppet kraftig,  

klubben har nå 129 betalende medlemmer. 

- Spesielt utkastelse fra AKS på Ullevaal og Korsvoll hadde stor negativ effekt, da  

aktivitetene måtte forskyves til kveldstid. Kjelsås klarte seg bedre.  

- Det er bra oppmøte på de tilbudene som er gjennomførbare, med en solid kjerne av  

elever, spesielt da med tanke på ungdomsgruppa på damplassen.  

- Klubben har hatt gode resultater i mange av konkurransene som er blitt gjennomført,  

og viser fremdeles et delvis høyt sjakkfaglig nivå 

- SK 1911U har håndtert situasjonen forholdsvis godt sammenliknet med andre klubber  

i kretsen. 

- SK 1911U er godt representert i kretsen, med bla. Per Olsen som styreleder. 

3. Årsregnskap og økonomi. 

Årsregnskapet ble godkjent. 

- Økonomien i klubben er foreløpig god, men er usikker i årene fremover som følge av  

synkende medlemstall 

- I første omgang er det spørsmål om medlemstallene fra 2019 eller 2020 blir lagt til  

grunne for den offentlige støtten i 2022. 

- Styret i klubben arbeider godt med å benytte seg av økonomiske muligheter og støtte 

ved bla innkjøp av nytt utstyr 
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- SK 1911U har en stor bankkonto som er egnet som buffer 

4. Fastsettelse av kontingent. 

Kontingenten for 2022 forblir uendret på 150kr. 

5. Planer for året. 

- Klubben har ambisjoner om kraftig vekst så snart full aktivitet blir mulig. Vi ser fra skolene  

at sjakk er et voksende spill, med flere spillere utenfor klubb. 

- Spesifikke forslag innebærer bedre samarbeid med AKS og muligheter for gratis  

sjakkopplæring for de yngste for å lede dem inn i organisert sjakk. Samt nettbaserte treninger  

for bredden.  

- Geir har engasjert en IT-mann for å bedre klubbens tilstedeværelse på nett.  

6. Innkomne forslag. 

Geir presenterte raskt 11 aktivitetsområder som han ønsker at klubben skal utvikle som  

samarbeid mellom SK 1911 og SK 1911U 

1. Eliteaktiviteten 

2. Ung utvikling 

3. Voksen bredde 

4. Skolesjakk 

5. Nettsjakk 

6. Rekruttering av kvinner og jenter 

7. Treningsakademi (trening i å trene andre – utvikle unge sjakktrenere) 

8. Involvere foreldre som tillitsvalgte 

9. Få tak i bedre lokaler til klubbkvelder, kurs, styrearbeid, turneringer og skolesjakk – 

ikke eie, men få en god leiekontrakt 

10. Styrke kommunikasjon og forbedre klubbens hjemmeside 

11. Finansiering 

7. Valg av styre  

Valgkomiteens innstilling til styre ble godkjent  

- Det er svært gledelig at vi har fått inn foresatte i styret  

- Johs fortsetter sitt verv som styremedlem fra Sjåk.  

Møtet ble hevet. 

Gaute Bergan, Referent  
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LOVER FOR 

Schakklubben av 1911s Ungdom 

  

  

§ 1. FORMÅL. 
Klubben skal være et tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdommer i Oslo. Klubben skal utvikle 

medlemmenes interesse og forståelse for sjakk og tilby et godt miljø. 
  
§ 2. TILKNYTNING. 

Klubben er medlem i Ungdommens Sjakkforbund (USF) gjennom Oslo Sjakkrets Ungdom 

(OSU). Klubben har kontakt og utveksling med andre lokallag både innen kretsen og utenfor. 
  
§ 3. MEDLEMSKAP. 

Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent. 

Alle medlemmer meldes inn fortløpende i Ungdommens Sjakkforbund gjennom kretsen. 
Styret kan nekte medlemskap eller utelukke personer som en anser til skade for miljøet. Vedtak 

om utelukkelse kan appelleres til klubbens årsmøte. 
  
§ 4. ÅRSMØTET. 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager på forhånd. 
Årsmøtet behandler: 

            1.         Valg av møteleder og referent. 
            2.         Årsmelding. 
            3.         Årsregnskap. 

            4.         Fastsettelse av kontingent. 

            5.         Planer for året. 

            6.         Innkomne forslag. 
            7.         Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og 

ett varamedlem. Styret velges for ett år om gangen. Valg av revisor. 
  
På årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 12 år en stemme hver. Vedtak gjøres med alminnelig 

flertall, bortsett fra lovendringer som må ha 2/3 flertall og vedtak om oppløsning som må ha 3/4 

flertall. Blir klubben oppløst skal klubbens midler tilfalle "SK av 1911". 
  
§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. 
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene, dog minst fem 

medlemmer, krever det. Et ekstaordinært årsmøte innkalles med minimum 14 dagers varsel, og 

kan behandle bare de saker som står oppført i innkallingen. 
  

§ 6. STYRET. 
Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret kan oppnevne utvalg/personer med 

spesielle ansvarsområder overfor styret. Lederen innkaller til styremøter og har spesielt ansvar for 

informasjon til medlemmene. Kassereren fører regnskapet, samt har ansvar for innkreving av 

kontingent og innmelding til USF gjennom kretsen. 

  
  
Vedtatt på årsmøtet i 1993, endringer vedtatt på årsmøtet i 2000 og i 2014. 


