
        

Protokoll fra OSUs årsmøte 2019 
 

Avholdt i OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje tirsdag 5. mars fra kl. 17.35. 
 

1) Valg av dirigent og to referenter 
Johs R. Kjeken ble valgt til dirigent og Arne-Birger Lund og Tor Skaslien ble valgt til referenter. 
 
2) Godkjenning av representantenes fullmakter 
Alle representantenes fullmakter ble godkjent. Fem representanter fra tre lokallag (1911U, 
Vålerenga USK, Veitvet SKU) var representert. I tillegg deltok én med møte- og talerett. 
 
3) Årsberetning 
Årsberetning for 2018 var sendt ut til styret på forhånd. Årsberetningen ble gjennomgått og 
godkjent uten andre merknader enn rosende omtale. Årsmøtet vedtok den fremlagte årsberetning 
som OSUs årsberetning for 2018. Årsberetningen offentliggjøres på OSUs nettside. 
 
4) Regnskap med revisjonsberetning 
Regnskapet for 2018 ble presentert. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 9982. 
 

Regnskapet er revidert, men revisjonsberetning mottas først når revisor har mottatt signert 
årsberetning for 2018. Årsregnskapet ble godkjent som OSUs regnskap for 2018 under 
forutsetning av at revisor ikke har merknader. 
 
5) Kontingent og budsjett 
Det var ingen forslag om endring i kontingenten for 2020 (kr 10). I tillegg er kontingenten til USF i 
2019, som de siste årene, kr 80. 
 

Styret foreslo at driftsstøtten fra Oslo kommune i 2019 blir fordelt med 16% til kretsen og 84% til 
lokallagene, som tidligere på grunnlag av antall tellende medlemmer i grunnlagsåret. 
 

Budsjettet viste et underskudd på kr 42 500. Årsmøtet vedtok å øke posten «Lønn» med 10%. Det 
vedtatte budsjettet for OSU for 2019 har dermed et underskudd på kr 47 500. 
 
6) Innkomne forslag  

Det var ikke kommet inn noen forslag. 
 
7) Valg 
Valgkomitéen, som ikke var representert, har forespurt en del kandidater, men det forelå intet 
forslag til nytt styre eller valgkomité.  
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes i uke 14. Eneste punkt på dagsorden er valg. 
 
Møtet ble hevet ca. kl. 18.35. 
 
 
Oslo, 6. mars 2019 
 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
Tor Skaslien      Arne-Birger Lund 


