Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU), Sars’ gate 72, 0564 OSLO
Org.nr. 977 032 180

Oslo, 7. april 2021

ORDINÆRT ÅRSMØTE OSU 2021
onsdag den 28. april kl. 18.00
som nettmøte, sannsynligvis på Skype
I samsvar med OSUs lover er dagsorden som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av dirigent og to referenter
Godkjenning av representantenes fullmakter
Årsberetning
Regnskap med revisjonsberetning
Kontingent og budsjett
Innkomne forslag
Valg: Styre bestående av leder, kasserer og tre medlemmer,
samt 1. og 2. varamedlem.
Valgkomité med leder og to medlemmer.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende
senest 10 dager før årsmøtet, dvs. søndag 18. april.
Hvert lokallag kan stille med en representant for hver påbegynt 10-talls medlemmer
opptil 50 medlemmer, deretter en representant pr. påbegynt 25-talls medlemmer.
Medlemstallet pr. 31.12.2020 legges til grunn. Bare lokallag som har medlemskapet i
orden har stemmerett. Ingen representant har mer enn en stemme. Møte- og talerett
har alle organisasjonens medlemmer, samt de styret eller årsmøtet gir slik rett.

Vi oppfordrer alle lokallag til å stille på årsmøtet!

Se neste side for mer informasjon.

Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo

Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU), Sars’ gate 72, 0564 OSLO
Org.nr. 977 032 180

Praktisk informasjon ang. årsmøtet


OSUs årsmøte 2021 avholdes som nettmøte, trolig på Skype. Lenken til årsmøtet
sendes til lokallagene ca. 21. april.
Klikk lenken eller kopiér og lim den inn i nettleseren din (du må bruke en rimelig
oppdatert versjon av nettleseren). Du skal da straks komme inn på nettmøtet. Vær
oppmerksom på om mikrofonen din er på- eller avslått. Skal andre høre deg, må
mikrofonen være påslått. Det er også et ikon for video/ikke video av deg.



Deltagere bes si ifra på forhånd, slik at vi vet om noen savnes når møtet starter (kl.
18.00).



Logg deg på kl. 17.50-57, slik at vi er klare til å starte kl. 18.00.



Vi forventer at det tar ca. 45 minutter å avvikle årsmøtet.



Vi tar sikte på å sende foreløpig årsberetning, regnskap (2020), budsjett (2021), evt.
innkomne forslag og valgkomitéens innstilling til lokallagene ca. 21. april.



Tidligere årsmøtereferater og årsberetninger finnes under «Styre og stell» på OSUs
nettside her.



Hvis deltagerne ønsker, blir det etter det formelle årsmøtet anledning til informasjonsog erfaringsutveksling.



Vi oppfordrer alle lokallag til å stille på årsmøtet! Dette er en gylden anledning til å
delta; det er jo ingen reisevei. Det er ingen fare for å bli shanghaiet til verv.

For styret i OSU

Arne-Birger Lund

Per F. Olsen

Administrasjonssekretær

Leder
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