
        

 
Protokoll fra OSUs årsmøte 2020 
 

Avholdt som videomøte ved hjelp av Jitsi.org onsdag 15. april kl. 18.00. Teknikken fungerte 
utmerket. 
 

 

1) Valg av dirigent og to referenter 
Arne-Birger Lund ble valgt til møteleder (dirigent) og Tor Skaslien og Arne-Birger Lund ble valgt til 
referenter. 
 
 
2) Godkjenning av representantenes fullmakter 
Det var åtte deltagere på nettmøtet. Alle representantenes fullmakter ble godkjent. Fire lokallag 
(1911U, Vålerenga USK, Stjernen SKU, Dragulf Oslo USK) var representert med tilsammen syv 
representanter. I tillegg var det en deltager med møte- og talerett. 
 
 
3) Årsberetning 
Årsberetningen for 2019 var sendt ut til styret og tilgjengeliggjort på OSUs nettside kort tid før 
årsmøtet. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent etter retting og tillegg av noen få detaljer. 
Årsmøtet vedtok den oppdaterte årsberetningen som OSUs årsberetning for 2019. Den endelige 
årsberetningen offentliggjøres på OSUs nettside. 
 
 
4) Regnskap med revisjonsberetning 
Regnskapet for 2019 ble presentert. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 12.103. 
Regnskapet er revidert og revisjonsberetning mottatt (17. januar 2020). Årsregnskapet ble 
godkjent som OSUs regnskap for 2019. 
 
 
5) Kontingent og budsjett 
Det var ingen forslag om endring i kontingenten for 2021 (kr 10). I tillegg er kontingenten til USF i 
2020, som de siste årene, kr 80. 
 

Styret foreslo at driftstilskuddet fra Oslo kommune i 2020 fortsatt blir fordelt med 16% til kretsen 
og 84% til lokallagene, som tidligere på grunnlag av antall tellende medlemmer i grunnlagsåret. 
Nytt er et minstebeløp pr. lokallag på kr 15.000 forutsatt deltagelse i en eller flere av OSUs sist 
avviklede turneringer samt ytterligere kriterier som styret fastsetter. 
 

Budsjettet viste et underskudd på kr 44 400. Årsmøtet vedtok å øke posten «Lønn» med kr 2000. 
Det vedtatte budsjettet for OSU for 2020 har dermed et underskudd på kr 46 400. Det er ikke 
usannsynlig at mesterskap avlyses, noe som kan redusere representasjonskostnadene. 
 
 
6) Innkomne forslag  

Det var ikke kommet inn noen forslag. 
 
 



        

 
 
 
 
7) Valg 
 
Den midlertidige valgkomitéen valgt på det ekstraordinære årsmøtet 9. april 2019 (Per F. Olsen, 
Arne-Birger Lund, Kristoffer Gressli og Eyvind Larre) forsterket med Tor Skaslien hadde gjort en 
god, om enn noe treg, jobb. Følgende ble valgt enstemmig og med akklamasjon: 
 
Styre 
Leder:    Per F. Olsen   (1911U)  (tidl. kasserer)   
Kasserer:   Johs R. Kjeken   (1911U)  (tidl. styremedlem) 
Styremedlem:  Sheila Barth Stanford  (Stjernen SKU)  (gjenvalg) 
Styremedlem:  Rune Arild Wågene  (Kampen pBU)  (ny) 
Styremedlem:  Sara Næss   (Vålerenga USK) (ny) 
1. varamedlem: Aleksander Lindbøl  (1911U)  (ny) 
2. varamedlem: Gaute Bergan   (1911U)  (ny)  
 
 
Valgkomité 
Leder:   Kristoffer Gressli  (Stjernen SKU)  

Tor Skaslien   (Vålerenga USK) 
Mia Øgren   (mor til medlemmer i NSKU) 

 
 
Møtet ble hevet kl. 19.03. 
 
 
 
 
Oslo, 17. april 2020 
 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
Tor Skaslien      Arne-Birger Lund 


