
Revisjon av lover for Caissa. 

Sist revidert 2003. 

 

Etter en nøye gjennomgang av lovene har jeg gjort meg noen bemerkninger om disse. 

Det er liten tvil om at det er gjort et godt arbeid da lovene sist ble revidert. Likevel må det på enkelte 

punkter være mulig å legge inn noen presiseringer og oppdateringer.  

Språklig er lovene presise og velformulerte. Jeg foreslår følgende- 

 

§1 Forblir uendret. 

§2 Forblir uendret 

§3 3a strykes , ny besifring blir abc 

§4 Om styret, punkt c utgår da jeg mener det ikke er nødvendig med et ytterligere beslutningsnivå i 

styret. 

Ny §4c  Eksklusjon: Et medlem kan i spesielle tilfeller ekskluderes av klubben hvis medlemmets 

oppførsel over tid er til skade for klubbens omdømme eller vedkommende er til stor sjenanse for 

klubbens øvrige medlemmer. Dette krever et enstemmig styrevedtak. 

§4d, e, f  forblir uendret. 

§5 og 6 forblir uendret. 

§7 c. Her foreslår jeg at dette punktet skrives om. Ny tekst: «Dersom det ikke er aktuelle kandidater 

blant ungdomsgruppens medlemmer velges denne blant hovedklubbens øvrige medlemmer.» 

§8 og 9 forblir uendret. 

 

Turneringsreglement: 

 

Også her er det gjort et solid stykke arbeid og vårt reglement er omfattende og fornuftig. 

På noen punkt er vi dog litt innhentet av tiden. Regelverket ble sist revidert i 2002. 

 

§3 Forandres til «Det skal benyttes digitale sjakklokker.» 

§6 Forandres til: «I øverste klasse, mesterklassen, skal det spilles med lang betenkningstid i tråd med 

gjeldende nasjonal turneringspraksis i henhold til FIDEs regelverk.» 



De øvrige paragrafer forblir uendrede. 

 

Dette er selvsagt mine subjektive endringer men reflekterer det jeg har opplevd etter 30 år i klubben. 

Eventuelle forandringer må få 2/3 flertall av årsmøtet for å bli vedtatt. Jeg tror likevel ingen av disse 

forandringene er spesielt kontroversielle og forventer liten debatt rundt disse. Tror derfor vi kan 

legge ut disse i et felles forslag. 

 

For styret: Carl Eric Horda styremedlem 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


