
VEDTEKTER FOR INNLANDET SJAKKRETS UNGDOM

1. Organisasjon:
Innlandet Sjakkrets Ungdom (ISU) er en sammenslutning av lokallag i Innlandet fylke. ISU er tilsluttet 
Ungdommens Sjakkforbund (USF). ISU er og skal være partipolitisk uavhengig. ISU er en sammenslåing 
av Hedmark Sjakkrets Ungdom og Oppland Sjakkrets Ungdom. ISU samarbeider med Hedmark og 
Oppland Sjakkrets.

2. Formål 
ISU skal:

a. være en inkluderende og demokratisk organisasjon som fremme et godt fritidsmiljø og 
en positiv fritidsaktivitet for barn og ungdom

b. utvikle interesse for sjakk og legge til rette for sjakkaktivitet blant barn og unge
c. fremme forståelsen av sjakkens verdi i samfunnet og hos offentlige myndigheter
d. arbeide for godt samarbeid mellom lokallag i kretsen og samordne kretsens aktiviteter. 

Dette innbefatter samarbeid med skoler, andre barne- og ungdomsorganisasjoner og 
Hedmark og Oppland Sjakkrets

e. støtte aktiviteter i lokallagene
f. støtte deltakelse for medlemmene i ulike aktiviteter/turneringer.

3. Arbeidsfelt
ISU skal:

a. hjelpe til med å etablere nye lokallag
b. rekruttere, utdanne og støtte frivillige og tillitsvalgte gjennom kurs og samlinger
c. arbeide for godt samarbeid mellom lokallagene i kretsen, med USF og offentlige 

myndigheter
d. stimulere til god og positiv markedsføring av sjakk
e. arbeide for et godt aktivitetstilbud for medlemmene ved å:

1) arrangere kretsmesterskap (KM) individuelt for barn og ungdom i oktober og KM for
skolelag i mars

2) stimulere lokallagene til å arrangere BGP- og UGP-turneringer og KM
3) gi medlemmene anledning til å delta i nasjonale og internasjonale mesterskap, 

turneringer og treningssamlinger utenfor kretsen
4) arrangere og å støtte treningssamlinger
5) gjennomføre Innlandscupen som er en serie med et visst antall BGP/UGP-

turneringer og sammenlagt premiering under første påfølgende turnering året etter

4. Medlemskap 
Alle barn og ungdommer under 26 år kan bli medlem gjennom å melde seg inn i et lokallag som er 
tilsluttet kretsen, eller som direktemedlem ved å betale dobbelt kontingent. Personer over 26 år kan bli 
medlemmer ved å betale den kontingent som årsmøtet har fastsatt.

5. Lokallag 
De grunnleggende enhetene i kretsen er lokallagene. Som lokallag godkjennes enhver sammenslutning 
av barn og ungdom i Innlandet fylke som følger USFs krav til lokallag. Laget må bestå av minst fem 
medlemmer under 26 år og ha et valgt styre.

6. Årsmøtet 
Er ISUs høyeste myndighet. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Kretsstyret 
innkaller til årsmøtet senest fem uker på forhånd. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret skriftlig i hende senest tre uker på forhånd. Årsmøteinnkallingen med innkomne forslag, 
årsberetning, regnskap og budsjett sendes alle lokallag, tillitsvalgte og USF senest åtte dager før 
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årsmøtet. Hvert lokallag har rett til å møte med en stemmeberettiget representant for hvert påbegynt 
titalls medlemmer. Grunnlaget for representasjon av lokallag er antallet medlemmer lokallaget har 
innmeldt og betalt kontingent for i foregående kalenderår. Sjakkretsens styre har stemmerett. Ingen 
representant har mer enn en stemme. Alle sjakkretsens medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. 
Eventuell årsmøteutsending fra USF og fra andre USF-kretser har tale- og forslagsrett. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt forslag om endring av vedtekter som krever 2/3 flertall og 
forslag om oppløsning som krever 3/4 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall godkjente 
representanter som møter. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

a. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og representantenes fullmakter
b. Valg av møteleder og referent
c. Årsberetning
d. Regnskap, budsjett og kontingenter for Innlandet sjakkrets
e. Aktiviteter for kommende sesong
f. Innkomne forslag
g. Valg til styret: Fem personer skal være i styret: Leder velges for ett år. Kasserer og 

sekretær velges for to år. Styremedlemmer velges for 2 år og 1 år med tanke på 
rullering. Det velges 2 varamedlemmer. Det bør være kun 2 medlemer fra ett og samme
lokallag i styret.

h. Det velges en revisor og to personer til valgkomité.
i. Referat fra årsmøtet sendes sjakkretsens lokallag, tillitsvalgte, Innlandet Sjakkrets 

Ungdom og til USF.
j. Alle medlemmer av kretsstyret bær være medlem i en klubb.

7. Kretsstyret
a. Leder kaller inn til styremøter. Styremøte skal avholdes hvis et styreflertall krever det. 

Styret er beslutningsdyktig når et flertall i styret er til stede. Vedtak fattes med simpelt 
flertall

b. Kretsstyret er ansvarlig for virksomheten i kretsen mellom årsmøter og påser at 
vedtekter og årsmøtevedtak følges opp

c. Søknad om privat og offentlig støtte til driften er en styreoppgave
d. Kretsstyret utarbeider terminliste for hvert kalenderår i samarbeid med Hedmark og 

Oppland Sjakkrets. Terminlista publiseres i relevante, offentlig tilgjengelige kanaler.

8. Ekstraordinært årsmøte 
ISUs styre innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst ¼ av lokallagene krever det. 
Møtet innkalles med minst tre ukers varsel, og møtet kan bare behandle saker som kravet om møtet 
omfatter.

9.  Kretskontingent 
Kontingentene for ordinære medlemmer og støttemedlemmer fastsettes på årsmøte for påfølgende 
kalenderår. Forbundskontingenten til USF inkluderes. Lokallagene registrer nye medlemmer i 
lokallagene i Hypersys slik at de blir medlemmer i krets og forbund. 

10.Endringer av vedtekter 
Endringer av disse vedtektene kan bare vedtas av et ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Unntatt er 
endringer som reguleres av USFs årsmøte. Endringer i vedtekter må være i samsvar med USFs lover.

11.Oppløsning 
Forslag om oppløsning av ISU kan bare behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket krever ¾ flertall. Blir
oppløsning vedtatt, tilfaller midlene USF og kan bare brukes til fordel for ungdomssjakk i Innlandet fylke.
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