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Protokoll fra OSUs årsmøte 2022 
 

Avholdt som nettmøte ved hjelp av Skype onsdag 16. februar fra kl. 18.00. Det var også mulig å 
møte opp fysisk, men ingen valgte dette alternativet. Årsmøtet ble satt kl. 18.03. Teknikken 
fungerte ikke perfekt, men tilfredsstillende. 
 

 

1) Valg av dirigent og to referenter 
Arne-Birger Lund ble valgt til møteleder (dirigent). Lars E. Kreken og Arne-Birger Lund ble valgt til 
referenter. 
 
 
2) Godkjenning av representantenes fullmakter 
Alle representantenes fullmakter ble godkjent. Ti representanter fra fem lokallag (Nordstrand SKU, 
1911U, Dragulf Oslo USK, OSSU, Vålerenga USK) var representert. I tillegg deltok én med møte- og 
talerett. 
 
 
3) Årsberetning 
Utkast til årsberetning for 2021 var tilgjengeliggjort på OSUs nettside kort tid før årsmøtet. 
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent som OSUs årsberetning for 2021 etter endring av 
noen resultater, og med forutsetning om at innledningen og kapittel 1 og 7 oppdateres. Den 
endelige årsberetningen offentliggjøres på OSUs nettside. 
 
 
4) Regnskap med revisjonsberetning 
Regnskapet for 2021 ble presentert. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 36 941. 
Regnskapet er revidert og revisjonsberetning mottatt. Årsregnskapet ble godkjent som OSUs 
regnskap for 2021. 
 
 
5) Kontingent og budsjett 
Det var ingen forslag om endring i kontingenten for 2023 (kr 10). I tillegg er kontingenten til USF i 
2022, 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 2022, som i 2021, blir fordelt med 16% til 
kretsen og 84% til lokallagene, og at de 20 første medlemmene i hvert lokallag gir 15% høyere 
støtte fra OSU enn medlem 21 og videre, som tidligere på grunnlag av antall tellende medlemmer 
i grunnlagsåret. Det forventes at den totale fordelingen dermed vil bli 85,5% til lokallagene og 
14,5% til kretsen. 
 
Det er noe usikkerhet med hensyn til størrelsen på driftstilskuddet fra Oslo kommune i 2022.  
 
Årsmøtet godkjente styrets budsjettforslag og fordelingsnøkkelen for driftstilskuddet fra Oslo 
kommune som OSUs budsjett for 2022. Budsjettet viser et underskudd på kr 35 000. 
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6) Innkomne forslag  

Det var ingen innkomne forslag. 
 
 
7) Valg 
Følgende ble valgt enstemmig: 
 
Styre 
Leder:    Geir Nesheim   (1911U)        (ny)  
Styremedlem:  Lars Eivind Kreken  (Nordstrand SKU)  (gjenvalg) 
Styremedlem:  Gaute Bergan   (1911U)         (gjenvalg) 
Styremedlem:  Olga Dolzhykova  (Dragulf Oslo USK)  (gjenvalg) 
Styremedlem:  Livia Lindstad   (Nordstrand SKU)       (ny) 
1. varamedlem: Jan Egil Brattgjerd  (OSSU)    (gjenvalg) 
2. varamedlem: Tatiana Martynova  (Nordstrand SKU)     (tidl. styremedlem) 
 
Valgkomité 
Leder:   Mia Lindstad   (Nordstrand SKU) 

Tor Skaslien   (Vålerenga USK) 
Et medlem som styret utpeker. 

 
Per F. Olsen ble takket av etter ca. 11 år i styret, de to siste som leder, og Kristoffer Gressli etter 
to år som leder for valgkomitéen. 
  
Møtet ble hevet kl. 18.50. 
 
 
 
Oslo, 17. februar 2022 
 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
Lars Eivind Kreken     Arne-Birger Lund 
 
 
 


