Vedtekter
Vedtekter for IFI Sjakk
§1 
Foreningens navn er IFI Sjakk.
§2 
IFI Sjakks formål er å være en interesseforening for sjakkinteresserte studenter ved
Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Foreningen skal ha jevnlige arrangementer
med fokus på sjakk.

§3 
Alle kan melde seg inn i IFI Sjakk. Minst 50% av medlemmene må være studenter ved
UiO.

§4 
Allmøte er foreningens høyeste organ og holdes årlig, tidlig i høstsemesteret. Allmøtet
innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles styrets beretning, regnskap for forrige
periode og budsjett for neste periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på
dagsorden. Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Allmøtet fatter vedtak ved
simpelt flertall. Ekstraordinært allmøte kan innkalles hvis minst 1∕2 av medlemmene krever
det eller når styret finner det nødvendig.

§5 
Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før allmøte. Endring
av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

§6 
Styret skal ha minimum 3 styremedlemmer som velges for ett semester. De faste
stillingene i styret er som følger; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Disse skal velges ved
særskilt valg. Allmøtet kan i tillegg velge opp til 3 ekstra styremedlemmer.

§6b 
Styret er bemyndiget til å forplikte foreningen innenfor de vedtatte budsjetter og vedtak
fattet av allmøtet. Styremedlemmenes oppgaver er som følger:

•
Leder
Innkalle til styremøter og allmøter, lede allmøter og styremøter. Delegere oppgaver. Har
prokura. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme
•
Nestleder
Leders stedfortreder.
•
Økonomiansvarlig
Legge frem budsjett og regnskap ved hvert allmøte og arbeide med generell økonomisk drift.
Disponerer bankkort.

§7 
Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.
§8 
Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to
etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler
og eiendeler overføres tilbake til de som donerte midlene, fordelt etter hvor mye den enkelte
forening har gitt i innskudd.

