Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger
Fra: Styret i Hyperion Oslo
Oslo, 24. oktober 2010

1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010
Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.00 (sosialt etterpå)
Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også
vil bli sendt til de påmeldte delegatene.
Det innkalles herved til årsmøte i Hyperion Oslo, avholdt i Hyperions lokaler i Akersbakken
12, mandag 22. november. Dette er andre gang i år vi avholder årsmøte fordi vi endret
vedtektene tidligere i år slik at årsmøtene skulle være på høsten, og at dette skulle gjelde fra
og med i år.
På årsmøtet skal nytt styre velges, og dere skal bestemme hvordan Hyperions største
regionslag skal fungere det neste året. Vi håper derfor din forening setter av dagen og deltar i
det levende og gode Hyperiondemokratiet!
Etter årsmøtet vil også Hyperion Oslo arrangere en sosial sammenkomst for deltakerne og
styremedlemmer i foreningene våre, og inviterer til pizza, spill og lek utover kvelden. Sett av
dagen og få muligheten til å bli bedre kjent med andre fantastiske fritidsinteresser og
mennesker!
Påmelding kan gjøres i HyperSys (https://n4f.hypersys.no/assembly/7/) allerede fra og med i
dag, og antall delegater og observatører en forening har er avhengig av medlemstallene deres.
Foreninger som ikke hadde medlemmer i 2009, eller som først ble innmeldt i 2010, inviteres
som observatører. Se vedlegg for en oversikt over delegat- og observatørfordelingen til årets
årsmøte. Delegatfordelingen er basert på medlemmer innrapportert til Hyperion, og som er
bosatt i Oslo og under 26 år for rapporteringsåret.
Frist for vedtektsendringer, nye saker til møtet og for påmelding av delegater, er en uke før
årsmøtet, dvs. mandag 15. november. Alle forslag til saker og vedtektsendringer må sendes
styret på epost til adresse kontakt@hyperionoslo.no.
Vi ses på årsmøtet!

Vennlig hilsen styret i Hyperion Oslo,
Inge Carlén
Leder

Vedlegg 1: Delegatfordeling 2010
Forening
Agents Of Fortune
Ares
Blindern E-Sportsklubb
Bludropp-Gaming
Cinema Paradiso
Foreningen Arcon
Fort Flambøso Film Og Spill
Foss Origamilag
Hyllest Til Harry
Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom
N00b schoolbus gaming
Narros
Norwegian film rec society
Nydalen Datagruppe
Obnoxious gaming
Oslo Fabelprosaiske Losje
Oslo Magicforening
Oslo miniatyrspillklubb
Poképower Norge
Ranking Battles Norway
Rock'n'Rollespill
Team SuperNova
The Shadow Project
The Simen Ek Søgnen Xp-Rience
TheLAN
Tid Sted Rom
Torshov Action Extreme Offpiste Gaming
Universitetets Rollespillforening, Levende
Vestkanten-Lan
Vi kan alt
Sum

Medl. Delegater Observatører Kommentar
2
0
1
Ikke nok mdl
20
1
1
0
0
1
Nyinnmeldt
12
1
1
12
1
1
79
2
1
14
1
1
8
0
1
Nyinnmeldt
10
1
1
48
2
1
514
5
3
2
0
1
Ikke nok mdl
9
1
1
2
0
1
Ikke nok mdl
7
1
1
3
0
1
Nyinnmeldt
0
0
1
Nyinnmeldt
17
1
1
20
1
1
7
1
1
6
1
1
12
1
1
0
0
1
Nyinnmeldt
79
2
1
4
0
1
Ikke nok mdl
61
2
1
5
1
1
7
1
1
7
1
1
4
0
1
Ikke nok mdl
0
0
1
Nyinnmeldt
28

33

Vedlegg 2: Vedtekter

VEDTEKTER FOR HYPERION OSLO
Versjon 7. Sist endret på årsmøte 27. mars 2010.

§ 1. FORMÅL OG GRUNNLAG
1.1 Organisasjonens navn skal være Hyperion Oslo, forkortet HO.
1.2 Hyperion Oslo er fylkeslaget til Hyperion, Norsk forbund for fantastiske
fritidsinteresser, i Oslo. Lagets virkeområde er det samme som Hyperion sentralt,
og skal omfatte blant annet spillhobbyen, laiv, datahobbyen, fantastiske mediaog litteraturgenre, animasjonsfilm og tegneserier. Hyperion Oslo kan også
tilknytte seg interesseområder nært beslektet disse.
1.3 Hyperion Oslo er en barne- og ungdomsorganisasjon som baserer seg på frivillig
engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.
1.4 Hyperion Oslos hovedoppgave skal være å samordne støttesøknader til
kommunen, støtte de lokale aktivitetene, samt fungere som kommunikasjonsledd
lagene seg i mellom og mellom lagene og den sentrale organisasjonen.

§ 2. MEDLEMSKAP OG ORGANISASJON
2.1 Hyperion Oslo er organisert gjennom enkeltstående medlemsforening, et årsmøte
og et fylkesstyre.
2.2 Oslo-baserte medlemsforeninger som blir innmeldt i Hyperion blir også medlem
av Hyperion Oslo, med mindre foreningen selv reserverer seg eller fylkesstyret
vedtar noe annet. Dersom en forening ikke innvilges medlemskap kan saken
ankes for endelig avgjørelse på årsmøtet.
2.3 Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion Oslo, men er
bundet av bestemmelsene i disse vedtektene og de sentrale vedtektene til
Hyperion.
2.4 Som medlemmer i Hyperion Oslo regnes alle registrerte personer i de tilsluttede
medlemsforeningene som er bosatt i Oslo, som også tilfredsstiller kravene til
medlemskap fastsatt i de sentrale vedtektene til Hyperion.
2.5 Medlemsforeningene skal levere fra seg den informasjon som kreves for å utbetale
offentlig støtte. Dersom en forening ikke leverer fra seg slik informasjon eller
dersom informasjonen ikke er korrekt, vil det ikke søkes om offentlig støtte for
foreningen det gjelder. Fylkesstyret fastsetter nærmere regler for innkreving av
informasjon fra medlemsforeningene.

§ 3. ÅRSMØTET
3.1 Årsmøtet er fylkeslagets suverene organ. Fylkesstyret skal arrangere årsmøte
hvert medlemsår senest innen utgangen av november. Innkallelsen skal være
sendt medlemsforeningene senest tre uker før møtet avholdes. Fylkesstyret
innstiller i alle saker som tas opp på årsmøtet.
3.2 På årsmøtet skal følgende saker alltid behandles:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Kontingent
4. Regnskap og budsjett
5. Vedtektsendringer
6. Valg av
- Leder
- 2-5 fylkesstyremedlemmer
- Revisor
3.3 På årsmøtet deltar et antall delegater fra hvert tilsluttet medlemsforening, med
tale-, forslags- og stemmerett. Antallet delegater medlemsforeningene kan sende
på årsmøtet baseres på antall støtteberettigede medlemmer fra foregående år.
Finnes det ikke dokumentasjon på dette brukes medlemstall for inneværende år,
gjeldende ved innkallelsen til årsmøtet.
Valg av delegater må foretas av styret eller årsmøtet til hver medlemsforening, og
medlemsforeningene må sende fylkesstyret en liste over sine delegater senest en
uke før årsmøtet. Årsmøtet har anledning med alminnelig flertal til å akseptere
delegatskjema levert etter fristen. Alle medlemmer i Hyperion Oslo, Hyperions
Arbeidsutvalg, og Hyperions Desisjonskomité, kan delta på årsmøtet med tale- og
forslagsrett.
3.4 Fordelingsnøkkelen for antall delegater en medlemsforening har på årsmøtet er
som følger:
 5-24 medlemmer: 1 delegat.
 25-99 medlemmer: 2 delegater.
 100-199 medlemmer: 3 delegater.
 200-499 medlemmer: 4 delegater.
 500 eller flere medlemmer: 5 delegater.
3.5 Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent som betales for inneværende år.
Kontingenten må betales per støtteberettiget medlem. Foreninger som ikke
generer støtte gjennom Hyperion Oslo, kan søke om fritak fra kontingenten.
3.6 Stemmerett under budsjettbehandlingen har bare de foreningene som har vært med
å generere offentlig støtte. Inntil 10% av all offentlig støtte Hyperion Oslo mottar
kan holdes tilbake som administrasjonskostnader. All øvrig offentlig støtte
Hyperion Oslo mottar utbetales til medlemsforeningene som har generert støtte og
i forhold til hvor mye. Hvis en forening har meldt seg ut av Hyperion Oslo før
støtten har kommet i hende til Hyperion Oslo har den utmelte foreningen ingen
krav til denne støtten.

3.7 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom fylkesstyret, minst 1/3 av
medlemsforeningene, eller Hyperions Desisjonskomité eller Arbeidsutvalg krever
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles senest fire uker etter at krav om
ekstraordinært årsmøte er fremmet, og sakspapirene skal sendes ut senest en uke
før årsmøtet. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas opp på ekstraordinære
årsmøter. Med unntakene nevnt her bruker man ellers reglene for ordinære
årsmøter. Delegater til ekstraordinære årsmøter er de samme som de valgt til
foregående ordinære årsmøte, med mindre et lokallag selv velger å avholde eget
delegat- eller suppleringsvalg.

§ 4. FYLKESSTYRET
4.1 Fylkesstyret er Hyperion Oslos øverste organ mellom årsmøtene.
Arbeidsoppgavene til styret er blant annet å innkalle til og forberede årsmøtene,
ta seg av den daglige driften av fylkeslaget, holde kontakten mellom
medlemsforeningene, godkjenne og forberede fylkeslagets regnskap, samt
fremme medlemsforeningenes sak ovenfor kommunen og andre aktuelle parter.
4.2 Alle medlemmer i medlemsforeningene tilsluttet Hyperion Oslo kan stille som
fylkesstyrekandidater. Fylkesstyret konstituerer ellers seg selv, og er kun
vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Fylkesstyret skal administrere årsmøtets vedtak om bruk av støttemidler, og kan
bruke av midlene for å dekke nødvendige administrative kostnader. De
administrative kostnadene kan ikke overstige 10% av støtten Hyperion Oslo
mottar.
4.3 Leder har ansvaret for å innkalle til fylkesstyremøter, og det må avholdes minst 2
fylkesstyremøter mellom hvert ordinære årsmøte. Leder eller minst 2 av styrets
medlemmer kan kreve at det avholdes et fylkesstyremøte.
4.4 Leder er Hyperion Oslos øverste tillitsvalgt og skal representere laget utad,
innkalle til møter i fylkesstyret og har prokura og fullmakt til å tegne for laget.
Fylkesstyret kan også tildele andre prokura og tegningsrett.

§ 5. VEDTEKTENE
5.1 Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer ikke i
kraft før etter årsmøtet de ble vedtatt på er avsluttet, med mindre annet
bestemmes med 3/4 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være levert
fylkesstyret senest en uke før årsmøtet avholdes. Det kan ikke gjøres endringer i
disse vedtektene hvis det strider med de sentrale vedtektene til Hyperion. Ved
tvist om dette avgjør Desisjonskomitéen til Hyperion.
5.2 Fylkesstyret gis fullmakt til å tolke vedtektene ved nødvendighet. Fylkesstyrets
tolkninger kan kun overprøves av Desisjonskomitéen til Hyperion.

§ 6. DEFINISJONER

6.1 Alle vedtak fattet på årsmøtet eller i fylkesstyret krever alminnelig flertall med
mindre annet er angitt i vedtektene. Ved stemmelikhet faller forslaget det
stemmes over. Alle valg foregår ved personvalg plass for plass. Valg skal alltid
avholdes skriftlig dersom minst en stemmeberettiget person i det gjeldende
organet ønsker det.
6.2 Alminnelig flertall er mer enn halvparten av stemmene gitt for et forslag. 2/3
flertall og 3/4 flertall regnes ut fra antall stemmeberettigede tilstede under en
votering, og avholdende og blanke stemmer teller i praksis mot.
6.3 Med mindre annet er bestemt er valgperioden til alle medlemmer i fylkesstyret fra
1. januar til 31. desember hvert år. Medlemsår og regnskapsår følger også
kalenderåret.

6.4 Med støtteberettigede medlemmer menes medlemmer som tilfredsstiller alle Oslo
kommunes til en hver tid gjeldende regler for tildeling av støtte til barne- og
ungdomsorganisasjoner.

§ 7. OPPLØSNING
7.1 Oppløsning av Hyperion Oslo skjer hvis det blir vedtatt med 2/3 flertall på to
påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være et ekstraordinært årsmøte med
oppløsning som eneste sak på dagsorden. Forslag til oppløsning må være
annonsert i innkallelsen.
7.2 Hvis oppløsning blir vedtatt tilfaller fylkeslagets midler medlemsforeningene
basert på antall støtteberettigede medlemmer fra foregående år, eller inneværende
år ved oppløsningstidspunktet hvis slik dokumentasjon ikke er tilgjengelig.
Fylkesstyret administrerer denne fordelingen.
Historikk:
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