Protokoll fra OSUs årsmøte 2021
Avholdt som nettmøte ved hjelp av Skype onsdag 28. april kl. 18.00. Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.08.
Teknikken fungerte ikke perfekt, men tilfredsstillende.

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
Alle representantenes fullmakter ble godkjent. Åtte lokallag (Nordstrand SKU, 1911U, Dragulf Oslo
USK, OSSU, Vålerenga USK, Stjernen SKU, Rødtvet sjakk og Haugerud SF BUL) var representert med
tilsammen rekordmange 21 representanter.

3)
Årsberetning
Årsberetningen for 2020 var sendt ut og tilgjengeliggjort på OSUs nettside kort tid før årsmøtet.
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. Årsmøtet vedtok den fremlagte årsberetning som
OSUs årsberetning for 2020. Årsberetningen offentliggjøres på OSUs nettside.
Det ligger mye arbeid bak årsberetningen, som fortjener et større publikum. Styret bes vurdere
om fremtidige årsberetninger skal foreligge tidligere.

4)
Regnskap med revisjonsberetning
Regnskapet for 2020 ble presentert. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 29.553.
Regnskapet er revidert (14. januar) og revisjonsberetning mottatt (24. februar). Årsregnskapet ble
godkjent som OSUs regnskap for 2020.

5)
Kontingent og budsjett
Det var ingen forslag om endring i kontingenten for 2022 (kr 10). I tillegg er kontingenten til USF i
2021, som de siste årene, kr 80. Totalt er dermed kontingenten lokallagene betaler til OSU fortsatt
kr 90.
Styret foreslo at driftstilskuddet fra Oslo kommune i 2021 fortsatt blir fordelt med 16% til kretsen
og 84% til lokallagene, som tidligere på grunnlag av antall tellende medlemmer i grunnlagsåret.
Nytt er at de 20 første medlemmene i hvert lokallag gir 15% høyere støtte fra OSU enn medlem
21 og videre.
Budsjettet viser et underskudd på kr 18.700. Det er en del usikkerhet med hensyn til størrelsen på
driftstilskuddet fra Oslo kommune i 2021. Årsmøtet godkjente fordelingsnøkkelen for driftstilskuddet fra Oslo kommune og styrets budsjettforslag som OSUs budsjett for 2020.
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6)

Innkomne forslag

Styret hadde gått gjennom teksten i OSUs lover, noe som munnet ut i forslag til endring i sju av
paragrafene. I noen av paragrafene var det forslag om flere endringer. For ordlyd frem til årsmøtet
og foreslått ordlyd, se vedlegg «Forslag til OSUs årsmøte 28. april 2021: Endringer i OSUs lover».
Følgende tekster ble vedtatt, ny tekst i kursiv. Ny tekst på årsmøtet i fet og kursiv:
§2. d)
Den foreslåtte teksten ble ansett som uklar med hensyn til om den innebærer at OSUs styre selv
skal arrangere eller om arrangementet kan overlates til lokallag. Styrets forslag ble endret til:
«Ved å ta initiativ til barne- og ungdomsturneringer og andre sjakkaktiviteter»
Dette reviderte forslaget ble enstemmig vedtatt.
§4
«…… Styret består av leder og fire medlemmer, samt to varamedlemmer. Styret oppnevner et av
sine medlemmer som kasserer. Styret kan oppnevne personer og/eller utvalg/komitéer til å ta seg
av spesielle arbeidsoppgaver. ……»
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
§5
«…… Medlemstall pr. 31/12 foregående år legges til grunn. Bare representanter fra lokallag som
har medlemskapet i orden har stemmerett. Medlem blir man ved å betale kontingent til et av OSUs
lokallag. Ingen representant har mer enn én stemme. Kun registrerte medlemmer i OSU på
tidspunktet for årsmøtet har stemmerett. Møte- og talerett har alle organisasjonens medlemmer,
samt de styret eller årsmøtet gir slik rett.»
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
§6.7
«Valg: Styre bestående av leder og fire medlemmer, samt 1. og 2. varamedlem. Valgkomité med
leder og to medlemmer.»
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
§9
«…… Forbundskontingenten til USF skal være inkludert. Medlemmenes navn, adresse og
fødselsdato skal være oppdatert i USFs medlemsregister innen utgangen av mars. Nye medlemmer
meldes inn gjennom året. For å regnes som medlem, må medlemskontingent være betalt til
lokallaget.»
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
§11
Den foreslåtte teksten inneholdt fem endringer fordelt på tre setninger samt én helt ny setning.
De fem endringene i tre setninger utløste ingen diskusjon, mens den nye setningen («Ingen kan
delta i KM uten å være medlem i OSU.») ble debattert. Det ble gjennomført en prøveavstemning
som tydet på at årsmøtet var delt omtrent på midten, og forlaget ble trukket da det ble klart at
kravet om 2/3 flertall ikke var oppnåelig.
Følgende tekst ble vedtatt:
«Styret skal gjøre sitt ytterste for å avholde kretsmesterskap (KM) for barneskolelag,
ungdomsskolelag, og individuelt mesterskap med klasser inndelt etter alder. KM kvalifiserer til
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støtte til deltakelse i NM etter regler styret fastsetter. Styret bør også ta initiativ til andre
skole-, barne- og ungdomssjakkturneringer. Turneringene spilles etter de regler som
gjelder innen USF. …..»
§14
«Forslag om nedleggelse av OSU kan bare behandles av et ordinært årsmøte - og vedtak må fattes
med 3/4 flertall. Blir nedleggelse vedtatt, skal OSUs midler tilfalle Ungdommens Sjakkforbund, som
bare kan anvende disse til fordel for sjakk blant barn og unge i Oslo.»
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

7)
Valg
Følgende ble valgt enstemmig:
Styre
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Valgkomité
Leder:

Per F. Olsen
Lars Eivind Kreken
Gaute Bergan
Tatiana Martynova
Olga Dolzhykova
Maria Skaslien
Jan Egil Brattgjerd

(1911U)
(Nordstrand SKU)
(1911U)
(Nordstrand SKU)
(Dragulf Oslo USK)
(Vålerenga USK)
(OSSU)

Kristoffer Gressli
Tor Skaslien
Mia Lindstad

(Stjernen SKU)
(Vålerenga USK)
(Nordstrand SKU)

(gjenvalg)
(ny)
(tidl. varamedlem)
(ny)
(ny)
(ny)
(ny)

Årsmøtet fastslo at det var behov for å avklare hvem som har ansvar for å foreslå ny valgkomite.
Møtet vedtok at dette skal være styrets ansvar og oppgave.
Nye styre- og varamedlemmer presenterte seg kort.
OSUs æresmedlem Johs R. Kjeken (1911U) ble takket av etter svært lang og tro tjeneste for OSU.
Johs kom inn i OSU-styret på 90-tallet, da styret ikke hadde klart å søke Oslo kommune om
driftstilskudd. I 1998 og 1999 var Johs nestleder, senere kasserer og sekretær og fra mai 2005 til
våren 2014 i tillegg administrasjonssekretær. De siste årene har Johs vært leder (2014-17),
varamedlem (2018-19) og det siste året kasserer. Johs har vært stødig turneringsleder for så godt
som alle Oslomesterskap for lag og individuelt siden slutten av 90-tallet, og for de fleste av dem
også organisator. OSU og Oslos sjakkmiljø hadde vært noe helt annet uten Johs’ innsats. Årsmøtet
ga Johs langvarig applaus.
Møtet ble hevet kl. 20.00.

Oslo, 2. mai 2021

----------------------------------------Tor Skaslien

----------------------------------------Arne-Birger Lund
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Forslag til OSUs årsmøte 28. april 2021: Endringer i OSUs lover
Styret hadde følgende forslag til endringer i OSUs lover (sju) paragrafer. Se pkt. 6) for vedtatt tekst:
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I forslaget til §14 er Oslo og Omegn Sjakkrets erstattet av Ungdommens Sjakkforbund. Resten av
lovteksten er uendret.
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