Protokoll fra OSUs årsmøte 2018
Avholdt i OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje onsdag 14. februar fra kl. 18.30.

1)
Valg av dirigent og to referenter
Johs. R. Kjeken ble valgt til dirigent og Arne-Birger Lund og Arne Sæle ble valgt til referenter.

2)
Godkjenning av representantenes fullmakter
Alle representantenes fullmakter ble godkjent. 7 representanter fra 5 lokallag (1911U, Vålerenga
USK, OSSU, Stjernen SKU, Kampen pBU) var representert. I tillegg deltok én med møte- og talerett.

3)
Årsberetning
Utkast til årsberetning for 2017 var sendt ut til styret på forhånd, og en ferdig versjon var
tilgjengelig på årsmøtet. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent etter retting av noen få
detaljer. Den endelige årsberetningen offentliggjøres på OSUs nettside.

4)
Regnskap med revisjonsberetning
Regnskapet for 2017 ble presentert. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 20 744.
Årsregnskapet ble godkjent for oversendelse til revisor som OSUs regnskap for 2017. Revisjonsberetningen sendes til lokallagene når den foreligger.

5)
Kontingent og budsjett
Det var ingen forslag om endring i kontingenten for 2019 (kr 10).
Styret foreslo at driftsstøtten fra Oslo kommune i 2018 blir fordelt med 15% til kretsen og 85% til
lokallagene, som tidligere på grunnlag av antall tellende medlemmer i grunnlagsåret.
Budsjettet viser et underskudd på kr 35 400. Årsmøtet godkjente styrets budsjettforslag som OSUs
budsjett for 2018, og signaliserte at et noe større underskudd er akseptabelt dersom styret finner
gode formål.

6)
Innkomne forslag
Ett forslag var innkommet. Styret foreslo følgende:
Johs R. Kjeken utnevnes til æresmedlem i Oslo Sjakkrets Ungdom for sin store innsats for sjakk
blant barn og unge gjennom mange år.
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon (rungende applaus).
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7)

Valg

Følgende ble valgt enstemmig:
Styre
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Valgkomité
Leder:

Kristoffer Gressli
Per F. Olsen
Sheila Barth Sahl
Torstein Newth
Arne Sæle
Johs R. Kjeken
Tor Skaslien

(Stjernen SKU)
(1911U)
(Stjernen SKU)
(Kampen pBU)
(OSSU)
(1911U)
(Vålerenga USK)

Tore Garberg
Rune Arild Wågene
Kimiya Sajjadi

(1911)
(KpBU)
(OSSU)

(ny)
(gjenvalg)
(ny)
(ny)
(tidl. vara)
(tidl. leder)
(tidl. vara)

Møtet ble hevet kl. 19.20.

Oslo, 17. februar 2018

----------------------------------------Arne Sæle

----------------------------------------Arne-Birger Lund
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