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VEDTÆGTER FOR DANSK SKOLESKAK 
 

§ 1 FORMÅL 

Stk. 1. Dansk Skoleskak (grundlagt 1960) er en 

frivillig social og samfundsengagerende 

børne- og ungdomsorganisation, der arbejder 

for øget læring og uddannelse for alle børn 

og unge. Vi uddanner børn og unge til at tage 

aktivt del i et demokratisk fællesskab, der 

bygger på en positiv forståelse af 

forskelligheder både individuelt og 

samfundsmæssigt.  

 

Stk. 2. Vi bygger på en særlig idé om, at 

skoleskak styrker børn og unges faglige og 

sociale udvikling såvel som deres forståelse 

for og erfaring med demokratiske 

fællesskaber. 

 

Stk. 3. Vi lærer børn og unge værdien af 

mangfoldighed og af hinandens forskellige 

styrker, så de bliver opmærksomme og 

selvstændige medmennesker, der er villige til 

at påtage sig et ansvar både lokalt, nationalt 

og internationalt. 

 

Stk. 4. Vi er en rummelig organisation med 

plads til børn og unge med særlige behov og 

forudsætninger i mødet med læring og 

uddannelse, fx socialt udsatte, udfordrede, 

særlig intelligente, nydanske eller børn og 

unge med indlæringsvanskeligheder. 

 

Stk. 5. Med udgangspunkt i skoleskakkens 

dyst på tanker og idéer udvikles kompetencer 

som fx tålmodighed, koncentration, 

hukommelse, selvstændighed, planlægning, 

kreativitet samt analytiske og matematiske 

evner. Det har alle glæde af både i mødet 

med uddannelsessystemet og senere i livet.

Stk. 6. Vi bygger på et stærkt 

forankringsprincip, hvor vi skaber levedygtigt 

organisationsliv, lejrskoler, stævner og 

alternative arrangementer for og med børn 

og unge. Dette sker i et forpligtende 

fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, 

etnisk baggrund, religion og nationalitet, der 

styrker samhørighed og integration i 

samfundet.  

 

Stk. 7. Vi lægger vægt på godt kammeratskab 

og på, at børn og unge tager et fælles ansvar 

for både egen og andres læring, hvilket fx 

sker via ”ung leder ung”-princippet, hvor der 

opmuntres til at tage et aktivt medansvar for 

undervisning og organisering. 

 

Stk. 8. Dansk Skoleskak forkortes DSS. Dansk 

Skoleskaks internationale navn er ”Danish 

Scholastic Chess Federation” (DSCF).  

 

§ 2 VIRKEMIDLER 

For at virkeliggøre de i § 1 nævnte formål 

anvendes følgende virkemidler: 

 

1. Samarbejde med ministerier, kommuner, 

skolepolitiske organisationer og 

tilsvarende aktører om relevante 

læringsprojekter. 

2. Styrke forståelsen og stimulere interessen 

for skoleskak i befolkningen. 

3. Anvende skoleskak som internationalt 

”sprog” til fremme af dialog ude i verden 

og integration af nydanskere i Danmark. 

4. Sikre læring og kvalitet i undervisnings-

materialer, landsdækkende stævner og 

alle andre aktiviteter. 
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5. Forankre skoleskak som varige tilbud i 

lokalsamfundet via inddragelse af børn og 

unge, forældre, lærere og frivillige. 

6. Samle lokale tilbud om skoleskak i en 

landsorganisation. 

7. Afholde kursus- og 

uddannelsesvirksomhed. 

8. Styrke ”ung leder ung”-princippet fx via -

kurser, hvor ældre elever uddannes til at 

hjælpe yngre elever. 

9. Arrangere skoleskaklejre, hvor børn og 

unge deltager aktivt i inden- og uden-

dørsaktiviteter. 

10. Udvikle børn og unges udsyn og 

kulturforståelse via deltagelse i 

internationale arrangementer i Danmark 

og udlandet. 

11. Formidle effektstudier og videnskabelige 

undersøgelser af skoleskak bl.a. som et 

bidrag til politikudvikling inden for social-, 

lærings- og integrationsområdet. 

 

§ 3 MEDLEMSKAB 

Stk. 1. Dansk Skoleskak organiserer skoleskak 

inden for Det Danske Rigsfællesskab. 

 

Stk. 2. Dansk Skoleskak har både kollektive og 

individuelle medlemmer. 

 

 Kollektive medlemmer er skoler eller 

skakskoler med skolesøgende elever på 

tværs af flere skoler. 

 Individuelle medlemmer er ledere og 

elever, der er tilknyttet via et kollektivt 

medlem, eller som har tegnet et 

individuelt medlemsskab. 

 

Stk. 3. Alle børn og unge under 30 år og 

ledere tilknyttet skoler/skakskoler, 

kredsforeninger eller udvalg, kan deltage i 

arrangementer og foreningsdemokratiet i 

Dansk Skoleskak, dog jf. §. 5, stk. 2. 

 

§ 4 DANSK SKOLESKAKS KREDSE 

Stk. 1. Kollektive medlemmer har mulighed 

for at organisere sig i kredse 

(lokalforeninger), som omfatter en eller flere 

kommuner. 

 

Stk. 2. Kredse kan bl.a. organisere lokale og 

regionale aktiviteter, kvalifikation til de 

nationale mesterskaber. 

 

Stk. 3. Kredse kan opnå stemmerret til 

Årsmødet for 3 personer, hvis kredsen 

opfylder følgende: 

 

1. Have kredsvedtægter 

2. Afholde en årlig generalforsamling i 1. 

kvartal 

3. Have et årligt revideret og godkendt 

regnskab 

4. Ledes af en bestyrelse på mindst 3 

medlemmer, som vælges på et årligt 

generalforsamling 

5. Afholde opstartsmøde så vidt muligt i 

august/september 

6. Deltage i organisationens demokrati 
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§ 5 KONTINGENT 

Stk. 1. Medlemmer af Dansk Skoleskak 

betaler pr. skoleår et kontingent. Beløbets 

størrelse fastsættes af Årsmødet (ÅM). 

 

Stk. 2. Såfremt et kontingent ikke er betalt, 

kan medlemmet ikke deltage i 

arrangementer og demokratiet i Dansk 

Skoleskak. 

 

§ 6 ÅRSMØDET 

Stk. 1. Årsmødet (ÅM) er Dansk Skoleskaks 

øverst demokratiske organ og myndighed. 

 

Stk. 2. Til Årsmødet kan alle medlemmer af 

Dansk Skoleskak samt interne og eksterne 

revisorer deltage. Bestyrelsen kan desuden 

invitere ikke-medlemmer. 

 

Stk. 3. Årsmødet afholdes hvert år, så vidt 

muligt i 2. kvartal. Årsmødet indkaldes med 

to måneders varsel. 

 

Stk. 4. Årsmødet har som minimum følgende 

dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forslag til budget og kontingentsatser 

6. Valg af formand, næstformand og 

yderligere 3-5 bestyrelsesmedlemmer. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 

år ad gangen. 3 personer vælges i ulige 

år og op til 4 personer i lige år.  

7. Valg af stævneudvalg på 3-7 personer 

for 2 år ad gangen. 

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 

revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år ad 

gangen 

9. Nedsættelse af evt. øvrige udvalg 

10. Fastsættelse af dato for næste Årsmøde 

11. Eventuelt 

 

Stk. 5. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset 

antal fremmødte. 

 

Stk. 6. Følgende har stemmeret på Årsmødet: 

Hvert kollektivt medlem har én stemme, 

hvert medlem af bestyrelsen og 

stævneudvalget har én stemme lige som evt. 

kredse hver har 3 stemmer. 

 

Stk. 7. En mødedeltager kan højest afgive én 

stemme. Der kan ikke stemmes med 

fuldmagt. Simpelt stemmeflertal er 

afgørende. Til gennemførelse af vedtægts-

ændringer kræves 2/3 af de fremmødtes 

stemmer. 

 

Stk. 8. Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis 

ønske herom fremsættes.  

 

Stk. 9. Forslag, som ønskes behandlet på 

Årsmødet (ÅM), skal være bestyrelsen i 

hænde senest 30 dage før. 

 

Stk. 10. Ekstraordinært Årsmøde skal 

afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/10 af 

de kollektive medlemmer, som ikke er i 

kontingentrestance, ønsker det. Indkaldelse 

med angivelse af mødested, tidspunkt og 

dagsorden foretages af bestyrelsen via 

skoleskak.dk og e-mail til skoler og kredse 

med mindst 10 og højest 60 dages varsel. 
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§ 7 BESTYRELSEN 

Stk. 1. Dansk Skoleskaks bestyrelse består af 

5-7 personer. Bestyrelsen står til ansvar 

overfor Årsmødet (ÅM). Bestyrelsen fast-

sætter selv sin forretningsorden og kan sup-

plere sig selv, hvis et medlem stopper utidigt. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for økonomi, 

strategi, politisk arbejde og tegner 

organisationen imellem Årsmøderne. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter Dansk Skoleskaks 

generalsekretær og er arbejdsgiver for 

organisationens ansatte. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til under 

ansvar over for Årsmødet at erklære 

personer uværdige for Dansk Skoleskak, 

hvorved de ikke kan fungere som ledere eller 

beklæde poster i organisationen. 

 

§ 8 STÆVNEUDVALG 

Stk. 1. Dansk Skoleskaks stævneudvalg (SU) 

består af mindst 3 personer.  

 

Stk. 2. Stævneudvalget konstituerer sig selv 

med formand og næstformand. 

Stævneudvalget fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 

Stk. 3. Stævneudvalget har ansvar for finde 

og understøtte arrangører af de officielle 

mesterskaber, herunder Individuelt DM i 

Skoleskak, DM for skoleskakhold og DM i 

Pigeskak. 

 

Stk. 4. Stævneudvalget har ansvar for at 

indkalde til et årligt Turneringsmøde (TM) i 

forbindelse med DM i Skoleskak.  

Turneringsmødet har følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Stævneudvalgets beretning 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Information om tid og sted for de(t) 

følgende års mesterskaber 

5. Evt. 

 

Stk. 5. Turneringsmødet er beslutningsdygtigt 

uanset antal fremmødte.  

 

Stk. 6. Følgende har stemmeret på 

Turneringsmødet: Hvert kollektivt medlem 

har én stemme, hvert medlem af bestyrelsen 

og stævneudvalget har én stemme, og 

eventuelle kredse har hver 3 stemmer.  

 

Stk. 7. En mødedeltager kan højest afgive én 

stemme. Der kan ikke stemmes med 

fuldmagt. Simpelt stemmeflertal er 

afgørende.  

 

Stk. 8. Forslag, som ønskes behandlet på 

Turneringsmødet, skal være stævneudvalget i 

hænde senest 30 dage før Turneringsmødet. 

 

Stk. 9. Stævneudvalget kan invitere ikke-

medlemmer til at deltage i Turneringsmødet. 

 

Stk. 10. Ekstraordinært Turneringsmøde skal 

afholdes, når stævneudvalget eller mindst 

1/10 af de kollektive medlemmer, som ikke 

er i kontingentrestance, ønsker det. 

Indkaldelse med angivelse af mødested, 

tidspunkt og dagsorden foretages af 

stævneudvalget via skoleskak.dk og e-mail til 

skoler og kredse med mindst 10 og højest 60 

dages varsel. 
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§ 9 TEGNINGSRET 

Organisationen tegnes af formanden eller 

næstformanden for bestyrelsen i forening 

med generalsekretæren, af to medlemmer af 

bestyrelsen i forening med 

generalsekretæren eller af den samlede 

bestyrelse. 

 

§10 OPLØSNING 

Stk. 1. Bestemmelse om Dansk Skoleskaks 

opløsning kan vedtages på et ordinært 

Årsmøde (ÅM).  

 

For at dette ÅM-møde er beslutningsdygtigt 

kræves, at mindst to tredjedele af 

organisationens stemmeberettigede er til 

stede.  

 

For at opløsningen kan vedtages, kræves at 

mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer 

er for opløsningen.  

På ÅM skal der samtidigt træffes 

bestemmelse om Dansk Skoleskaks aktiver jf. 

stk. 3. 

 

Stk. 2. Opnås et i stk. 1 beskrevet flertal på et 

Årsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, 

indkaldes til et nyt Årsmøde, der er 

beslutningsdygtigt uanset fremmøde.  

 

Opløsningen kan herefter vedtages med 

mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.  

 

På Årsmødet skal der samtidigt træffes 

bestemmelse om Dansk Skoleskaks aktiver jf. 

stk. 3. 

 

Stk. 3. I tilfælde af opløsning afhændes Dansk 

Skoleskaks aktiver til anden 

skoleskakaktivitet for børn og unge efter 

Årsmødets bestemmelse. 

 

 

. 

 

Vedtaget af Dansk Skoleskak i Billund den 19. maj 2017. 

Justeret på Dansk Skoleskaks årsmøde den 15. maj 2020. 


	§ 2 VIRKEMIDLER
	§ 3 MEDLEMSKAB
	§ 4 DANSK SKOLESKAKS KREDSE
	§ 5 KONTINGENT
	§ 6 ÅRSMØDET
	§ 9 TEGNINGSRET
	§10 OPLØSNING

