
Årsmøte i OMSK 2.2.17 

 
Medlemmer tilstede: Mauritz, Thomas OR, Loke, Merete, Mikkel, Thomas BA, Lars, David, 

Alexander, Magnus, Ulrik, Sebastian A, Sebastian M, Alexander og William. 

 

1. Åpning og konstituering  

a. Åpning og opprop. 

b. Godkjenning av innkalling/saksliste. 

Godkjennes. 

c. Valg av ordstyrer. 

Alexander velges som ordstyrer. 

d. Valg av referent. 

William velges som referent. 

e. Valg av to personer til å signere protokollen.  

Ulrik og Sebastian velges til å signere protokollen. 

 

2. Årsrapport og regnskap 2016 

a. Gjennomgang av årsrapport 2016 

Vi har stabilisert aktiviteten på OMSK og økt antall medlemmer 

ved å bytte spilldag fra lørdag morgen til torsdag ettermiddag.  

I tidligere år har vi ikke hatt nok økonomi til å investere på grunn 

av lavt medlemstall, lite midler fra støtte og dyr husleie. Etter 

reforhandling av avtale med Forandringshuset, og en avgjørelse 

om at OMSK blir en del av tilbudet på Forandringshuset har vi 

sikret en økonomisk meget gunstig husleie for klubben. Dette 

frigjør kapital til å investere i langsiktige driftsmidler til klubben. 

b. Internrevisors kommentar til regnskapet 2016 

William kommenterer regnskapet for 2016. 

c. Godkjenning av årsrapport og regnskap 

Enstemmig vedtatt 



 

3. Budsjett 2017 

a. Gjennomgang av budsjett for 2017 

Det ytres ønske om utskrift av budsjettet til neste årsmøtet. 

Vi diskuterer enkelte poster som er satt av i budsjettet. Blant 

annet er det satt av vesentlig summer til investering i terreng og 

turneringsaktiviteter. Styrets forslag har tidligere vært å avsette 

200 kr per deltager i turnering til premier og andre utgifter i 

forbindelse med turnering. Årsmøtet kommer frem til at vi 

ønsker at enhver arrangør skal kort tid i forveien av turneringen 

ta kontakt med styret for å avtale hvor mye midler den enkelte 

turnering skal få av midler. Vi ønsker i 2017 å bruke betydelig 

midler på turneringsaktivitet, men vi ser helst at den største 

andelen av investeringen går til langsiktige midler som for 

eksempel spillmatter, terreng eller lignende.  

Styret får fullmakt til å endre navn og størrelse på 

investeringspostene «terreng» og «turneringsaktivitet og 

diverse». 

c. Godkjenning av budsjett.  

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Situasjonen i Grønlandsleiret 41  

a. Lager- og leieforhold 

William forteller om samarbeidet med Forandringshuset. Vi er 

inne i en prøveperiode der vi holder til i 2. etg. Foreløpig benytter 

vi boden i 1. etg til lager. Vi er forespeilet å få tilgang til eget 

lagerrom i 2. etg, men vi må avvente at gårdeier fjerner utstyr 

som allerede står der. OMSK har inngått et samarbeid med 

Forandringshuset for 2017 med opsjon på forlengelse.  

 

5. Flytting til 2 etg. 

Vi stemmer om å fortsette å være i 2. etg ut prøveperioden. 

Enstemmig vedtatt. 



Vi stemmer om å gi styret bestemmelsesrett om vi skal flytte opp 

i 2.etg når prøveperioden er over.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

6. Kontingenten 

Vi har i 2016 endret kontingenten til å omhandle 100kr til OMSK 

og 100kr til Forandringshuset. Vi stemmer for at dette skal gjelde 

så lenge OMSK har en avtale med Forandringshuset. 

Enstemmig vedtatt. 

 

7. Innkjøp av utstyr 

Det fremmes et ønske om å kjøpe inn terreng og matter til 

Deadzone. Det er foreløpig et lite miljø i Deadzone og vi blir enig 

om at man skal avvente å kjøpe inn store mengder og heller 

bruke 40k-terrenget. William og Thomas R. stiller sitt terreng og 

matte til disposisjon for klubben. 

 

Vi har inngått en avtale med 2d6 (og MINSK som avholder NM i 

miniatyrspill) om å lagre spillbord og terreng: 

 
1) OMSK disponerer utstyret til 2d6 gratis. 

2) OMSK erstatter ting som blir ødelagt av deres bruk med tilsvarende ting, og bytter 

ut ved slitasje over tid. 

3) OMSK tilrettelegger for at 2d6 sin avtale med MINSK opprettholdes. 

4) Avtalen mellom 2d6 og OMSK skal ikke ødelegge for MINSK sin avtale med 2d6. 

 

Vi har derfor intet umiddelbart behov for å investere i nytt 

terreng innenfor fantasy-sjangeren.  

 

Vi diskuterer innkjøp av spillmatter. Det fremmes et ønske om å 

kjøpe inn et større antall spillmatter til systemer som har høy 

aktivitet eksempelvis Age of Sigmar, Kings of War og X-Wing. 



Vi stemmer om å kjøpe inn tilstrekkelig spillmatter til å dekke 

behovet ved en typisk torsdagsspilling og heller avvente et stort 

innkjøp som dekker en typisk turnering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

8. 20-års fest 

OMSK blir 20 år i 2018, vi ønsker å sette av midler i budsjettet 

for 2018 til å avholde et arrangement for å feire jubileum.  

Vi stemmer om at neste styret skal ta dette til seriøs vurdering 

til neste år. 

Enstemmig vedtatt 

 

9. Kommende arrangementer 

Man lurer på hvor ofte man har tilgang til lokalet på lørdager. 

William forklarer at så lenge vi er ute i god tid, avholder større 

arrangementer og unngår avlysninger så står vi fritt til å 

«bestille» 2. etg. Dette gjøres ved å kontakte William som har 

tilgang til bookingsystemet på Forandringshuset. 

Man lurer på om man bruke lørdager og søndager? Ja. 

 

William forteller om de kommende arrangementene som er 

planlagt av OMSK. Dette vil oppdateres fortløpende under en 

«pinned post» på den lukkede facebookgruppen, samt hvert 

arrangement vil få sin egen facebook-event på facebook-pagen. 

 

Vi diskuterer bordreserveringsfunksjonen vi har prøvd noen uker 

og årsmøtet ønsker at vi fortsetter med dette fremover. Det 

ytres ønske om bedre oppløsning på bordreserveringsbildet. 

 

Det foreslås å lage en instruks på hvordan man arrangerer en 

turnering. Årsmøtet støtter dette forslaget. 

 



I forbindelse med en diskusjon rundt lagring av OMSK sine ulike 

eiendeler kommer det opp et spørsmål om vi har forsikring. 

Styret undersøker nærmere. 

 

 

 

10. Spillerkontakter 

a. I år som tidligere trenger vi spillekontakter. Det gjelder folk 

som er villige til å stå som kontaktpersoner på hjemmesidene 

for de enkelte systemene. Dette er personer styret kommer til å 

kontakte ved eventuelle temakvelder, demo kvelder og andre 

passende arrangement 

 

i. W&H: Merete F. 

ii. KoW: Thomas BA. 

iii. 40K:   

iv. AoS: Sebastian A. 

v. Infinity: Andreas R. 

vi. X-Wing: Kim L. 

vii. Armada: Alexander O. 

viii. Mordheim: Ulrik N. 

ix. The 9th Age: Tim A. 

x. Deadzone: Mauritz R. 

 

11. Valg av styre  

a. Nominasjon av ny leder. 

Alexander er den eneste som er nominert.  

b. Valg av leder. 

Alexander blir gjenvalgt. 

c. Nominasjon av styremedlemmer.  

Frederick, Sebastian, Merete og William er nominert. 

d. Valg av styremedlemmer (Styret konstituerer seg selv 

umiddelbart etter årsmøtet). 



Frederick, Sebastian, Merete og William blir valgt som 

styremedlemmer. William blir valgt som økonomiansvarlig. 


