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Protokoll fra OSUs årsmøte 2014 
 

Avholdt i OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje tirsdag 8. april fra kl. 18.05. 
 

1) Valg av dirigent og to referenter 
Johs. R. Kjeken ble valgt til dirigent og Arne-Birger Lund ble valgt til referent. 
 
2) Godkjenning av representantenes fullmakter 
Representantenes fullmakter ble godkjent. Fem lokallag (1911U, NSKU, VUSK, OBSK, OSSU) var 
representert.  
 
3) Årsberetning 
Årsberetningen var sendt ut til styret på forhånd. Johs. R. Kjeken delte ut oppdatert 
årsberetning. Årsberetningen ble godkjent. 
 
4) Regnskap med revisjonsberetning 
Datautskrift med foreløpige regnskapstall ble presentert av Johs. R. Kjeken. Regnskapstallene 
var altså ikke satt opp på vanlig måte for resultatregnskap og balanse. Regnskapet er gjort opp 
med et overskudd på kr 267 005. Regnskapet for 2013 ble godkjent under forutsetning av at det 
settes opp på vanlig format og distribueres, at det ikke skjer vesentlige endringer av resultatet, 
at revisor ikke har merknader og at både det avgående og det påtroppende styret godkjenner 
regnskapet. Det avgående styret ble gitt ansvarsfrihet under samme forutsetning. 
 

5) Kontingent og budsjett 
Styret hadde foreslått at kontingenten til OSU heves fra kr 5 til kr 10 fra og med 2015. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Driftsstøtten fra Oslo kommune fordeles fortsatt med 20% til kretsen og 80% til lokallagene. 
 
Budsjett for 2014 foreligger ikke. Budsjett godkjennes av det nye styret. 
 

6) Innkomne forslag  

Ett forslag var innkommet, fra Styret, som foreslo følgende: 
 Det foreslås følgende lovendring av § 6, punkt 7. som nå lyder: 
 "7. Valg: Styre bestående av leder, kasserer, sekretær og tre medlemmer, samt 1. og 2. 

varamedlem. 
  Valgkomitè med leder og to medlemmer." 
  
 Dette foreslås endret til: 
 "7. Valg: Styre bestående av leder, kasserer, sekretær og to medlemmer, samt 1. og 2. 

varamedlem. 
  Valgkomitè med leder og to medlemmer." 
 
 Hvis forslaget blir vedtatt foreslås det at valgene i neste punkt foretas ifølge de nye  
 lovene. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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7) Valg 
Følgende ble valgt enstemmig og med akklamasjon: 
Leder:    Johs. R. Kjeken  (1911U) 
Kasserer:   Tor Skaslien   (Vålerenga USK)  
Sekretær:   Aschmirthan Sivaranjan (Nordstrand SKU)   
Styremedlem:  Odd Martin Guttulsrud (1911U) 
Styremedlem:  Jarani Suntharalingam (OSSU)  
1. varamedlem:  Per Olsen   (1911U) 
2. varamedlem: Olga Dolzhikova  (OBSK) 
 
Valgkomitè: 
Sverre Johnsen (OSSU), Ellisiv Reppen (Vålerenga USK) og Tor Skaslien (Vålerenga USK) 
  
Johs. R. Kjeken ønsket de nye styremedlemmene velkommen og takket Sverre Johnsen for hans 
innsats som OSUs leder i nesten 10 år og mange år før det som styremedlem. 
 
Arne-Birger Lund er OSUs nye administrasjonssekretær, og skal registreres i Brønnøysund-
registrene (Enhetsregisteret) som daglig leder og ha tilgang til OSUs bankkonto. 
 
Møtet ble hevet kl. 18.50. 
 
 
 
Oslo, 17. april 2014  
Arne-Birger Lund 
 
 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
Johs R. Kjeken      Aschmirthan Sivaranjan 
 
 
 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
Tor Skaslien      Jarani Suntharalingam 
 
 
 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
Odd Martin Guttulsrud    Per Olsen 
 


