
Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger 
 
Fra: Styret i Hyperion Oslo 
 

Oslo, 19. november 2010 
 
 
2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 
 
Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) 
Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 
 

 
Vedlagt finner man sakspapirene til årsmøtet for Hyperion Oslo høsten 2010. Endringsforslag 
til alle saker kan fremmes på møtet, med unntak av vedtektsendringer der fristen utløp to uker 
før møtet.  
 
Påmelding kan fortsatt gjøres i HyperSys (https://n4f.hypersys.no/assembly/7/). Vi håper flest 
mulig kommer på årsmøtet og det er fullt mulig å melde seg på helt fram til møtestart – ta 
kontakt med oss på telefon (se infoboks over) dersom dere trenger avklaring på noe. 
 
 
Vi ses på årsmøtet! 
 
 
Vennlig hilsen styret i Hyperion Oslo, 
 
Inge Carlén 
Leder 
 
 

  
 

NB! Det er viktig at foreningen deres gir tilbakemelding om hvem som kommer 
før møtetstart, da vi må vite hvor mange vi skal bestille mat til! Ring Inge Carlén 
på mobil 92414010 dersom dere trenger å kontaktes oss før møtet. 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 
 
Dagsorden 
 
Sak 1: Konstituering 
Sak 2: Årsmelding 
Sak 3: Budsjett og Regnskap 
Sak 4: Medlemskontingent for 2011 
Sak 5: Fordelingsnøkkel kommunal støtte 
Sak 6: Vedtektsendringer 
Sak 7: Arbeidsprogram 
Sak 8: Valg 
 
 
Tidsplan 
 
Tidspunkt  Saknr Sak 
17.00 – 17.15 -  Registrering/akademisk kvarter 
17.15 – 17.30 1  Konstituering 
17.30 – 17.45 2  Årsmelding 
17.45 – 18.00 5  Fordelingsnøkkel kommunal støtte 
18.00 – 18.15 4  Medlemskontingent for 2011 
18.15 – 18.30 7  Arbeidsprogram 
18.30 – 19.00 3  Budsjett og Regnskap 
19.00 – 19.15 6  Vedtektsendringer 
19.15 – 19.30 8  Valg 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 

Sak 1: Konstituering 
 
 
1.1 Valg av møteleder. 
 
Styrets innstilling: Kjartan Lindøe 
 
 
1.2 Valg av referent. 
 
Styrets innstilling: Andrea Arntzen 
 
 
1.3 Valg av tellekorps. 
 
Styrets innstilling: Møteledelsen evt. supplert av andre observatører. 
 
 
1.4 Godkjenning av fullmakter 
 
Det er medlemsforeninger med medlemstall fra 2009 (medlemmer under 26 år bosatt i 
Oslo), som i utgangspunktet utgjør grunnlaget for beregninger av årsmøtedelegater. Nye 
foreninger som ikke leverte medlemsliste til Hyperion i 2008 kan bruke tallene sine fra 
2010 (men må dokumentere de på møtet). En forening må ha minst 5 medlemmer under 
26 år bosatt i Oslo for å kunne få delegater til årsmøtet.  
 
Fordelingsnøkkelen iht. vedtektene er som følger (§ 3-4): 
 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. 
 
Nedenfor er en liste over medlemstallene til alle registrerte medlemsforeninger Hyperion 
har i Oslo med en delegatberegning (merk at medlemmer-kolonnen angir medlemmer 
under 26 år bosatt i Oslo per 31/12/09): 
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Forening  Medl.  Delegater Observatører  Kommentar 

Agents Of Fortune  2  0  1  Ikke nok mdl 

Ares  20  1  1    

Blindern E‐Sportsklubb  0 0 1 Nyinnmeldt

Bludropp‐Gaming  12  1  1    

Cinema Paradiso  12  1  1    

Foreningen Arcon  79  2  1    

Fort Flambøso Film Og Spill  14  1  1    

Foss Origamilag  8  0  1  Nyinnmeldt 

Hyllest Til Harry  10  1  1    

Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund  48  2  1    

Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom  514  5  3    

N00b schoolbus gaming  2 0 1 Ikke nok mdl

Narros  9  1  1    

Norwegian film rec society  2  0  1  Ikke nok mdl 

Nydalen Datagruppe  7  1  1    

Obnoxious gaming  3  0  1  Nyinnmeldt 

Oslo Fabelprosaiske Losje   0  0  1  Nyinnmeldt 

Oslo Magicforening  17  1  1    

Oslo miniatyrspillklubb  20  1  1    

Poképower Norge  7  1  1    

Ranking Battles Norway  6 1 1   

Rock'n'Rollespill  12  1  1    

Team SuperNova  0  0  1  Nyinnmeldt 

The Shadow Project  79  2  1    

The Simen Ek Søgnen Xp‐Rience  4  0  1  Ikke nok mdl 

TheLAN  61  2  1    

Tid Sted Rom  5  1  1    

Torshov Action Extreme Offpiste Gaming  7  1  1    

Universitetets Rollespillforening, Levende  7  1  1    

Vestkanten‐Lan  4 0 1 Ikke nok mdl

Vi kan alt  0  0  1  Nyinnmeldt 

 
 
Fylkesstyrets innstilling:  
 Styret innstiller på at alle foreninger som møter opp får innvilget stemmerett for sine 

delegater, iht. vedtektenes § 3-4 og med basis i medlemstallene fra 2009 (gjengitt 
ovenfor). Slikt vedtak kan fattes av årsmøtet med alminnelig flertall. 
Medlemsforeninger som ikke hadde nok medlemmer under 26 år (minst fem) og 
nyinnmeldte foreninger som ikke har rapportert til HO/Hyperion enda, tildeles en 
observatør iht. tabellen overfor. 
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 Kun medlemsforeningene som meldte inn støtteberettigede medlemmer i 2009 (angitt 
med stjerne i tabellen ovenfor) har stemmerett i budsjettbehandlingen på årsmøtet, jfr. 
vedtektenes § 3-6. 

 Foreninger der det ikke er rapport medlemstall må dokumentere at de har minst fem 
medlemmer under 26 år bosatt i Oslo enten i 2009 eller hittil i 2010 for å kunne 
tildeles delegater på årsmøtet. Ved mangel på slik dokumentasjon tildeles foreningens 
frammøtte observatørstatus med tale- og forslagsrett. 

 
 
1.5 Godkjenning dagsorden og tidsplan 
 
Se eget ark. 
 
Styrets innstilling: Dagsorden og tidsplanen blir godkjent. 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 1 
Mandag 22/11 2 
 3 
 4 

Sak 2: Årsmelding for 2010 5 
 6 
Vedlagt finner dere styrets årsmelding for 2010 (januar-november). 7 
 8 
 9 
Styrets innstilling: 10 
Årsmøte tar årsmeldingen til orientering. 11 
 12 
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Årsmelding Hyperion Oslo 2010 1 
 2 
 3 
Hyperion Oslo har i 2010 gjennomført de grunnleggende oppgavene fylkeslaget har, 4 
slik som støttesøknad til Oslo kommune, regnskapsføring og annet arbeid knyttet til 5 
disse områdene. Etter erfaringene fra fjoråret har styret også i år arrangert aktivitet, og 6 
i likhet med i fjor anser vi at aktiviteten både har vært populær og relevant. Vi har hatt 7 
et ekstra fokus på internskolering i styret i år i påvente av en større utskiftning på 8 
årsmøtet, og valgte derfor bl.a. å avholde et lengre styreseminar. Styret anser at 9 
Hyperion Oslo i dag har en forsvarlig og god drift og at det er et stort potensial for 10 
fylkeslaget på aktivitetssiden også fremover. 11 
 12 
Drift og økonomi 13 
 14 
Etter opprydningen i 2009 har driften gått bra og økonomien har vært enklere å 15 
håndtere. Imidlertid har det vært mye arbeid knyttet til at Hyperion Oslo ble trukket ut 16 
til kontroll av Oslo Kommune, og har blant annet måttet innhente regnskap fra flere 17 
medlemsforeninger og dokumentere egen drift mer inngående enn tidligere. Selv om 18 
det til tider var utfordrende å overholde frister og skaffe dokumentasjon, kom 19 
Hyperion Oslo godt ut av kontrollen. Det kan her påpekes at vi kan forvente oss 20 
strengere kontroller i fremtiden, og at alle medlemsforeninger vil være 21 
regnskapspliktige fra og med neste år. 22 
 23 
Hyperion Oslo fikk i 2010 tildelt driftstøtte fra Oslo kommune på vegne av 24 
medlemsforeningene, basert på søknad med grunnlagstall fra årsrapportene levert for 25 
medlemmer man hadde i 2008. Beløpet vi fikk i 2010 var kr 551 775,- på bakgrunn av 26 
843 medlemmer, mot 438 244 i 2009 på grunnlag av 662 medlemmer. Nytt av i år er 27 
at vi også har søkt støtte fra den nye ordningen for momskompensasjon for frivillige 28 
organisasjoner. Det er dog uvisst hvor mye kompensasjon vi får men vi håper på 29 
mellom 10 og 15 000 kr. 30 
 31 
Totalt skal vi i 2010 utbetale kr 494 967,- til 18 foreninger, samt 25 000,- til 32 
nyetablerte foreninger gjennom etableringsstøtte. Dette er mer enn tildelingen i fjor, 33 
og skyldes medlemsvekst i 2008.  34 
 35 
Foreningene som får utbetalt støtte i 2010 er som følger: Agents Of Fortune, 36 
Ares,  Bludropp‐Gaming, Foreningen Arcon, Fort Flambøso, Film Og Spill Hyllest 37 
Til Harry, Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund, Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom, 38 
Nydalen Datagruppe,  Oslo Magicforening, Poképower Norge, Ranking Battles 39 
Norway,  Rock'n'Rollespill, The Shadow Project, The Simen Ek Søgnen Xp‐Rience, 40 
Torshov Action Extreme Offpiste Gaming, Universitetets Rollespillforening, Levende, 41 
Vestkanten‐Lan. 42 
Fem av de overnevnte foreningene er imidlertid trukket ut til kontroll, og støtten til 43 
disse foreningene vil bli holdt tilbake inntil de har sendt inn dokumentasjon til 44 
Hyperion Oslo. 45 
 I tillegg får følgende foreninger etableringsstøtte: Aicon, Blindern E-sportklubb, Foss 46 
Origamilag, Obnoxious Gaming, Oslo Fabelprosaiske Losje, Team Supernova og Vi 47 
Kan Alt. 48 
 49 
Aktivitet 50 
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 51 
I arbeidsprogrammet for perioden 2009 ble det fastsatt at Hyperion Oslo blant annet 52 
skal: 53 
“1) Arrangere et eller flere medlemstreff for alle Oslo-foreningene, gjerne i 54 
samarbeid med 55 
Hyperion sentralt. Fylkesstyret gis fullmakt til å organisere disse og fastsette 56 
innholdet i 57 
dem, men de bør tilstrebe å være aktuelle for flest mulig foreninger. 58 
2) Arrangere relevante kurs for Oslo-foreningene i samarbeid med Hyperion sentralt. 59 
4) … jobbe for å profilere Hyperion Oslos arbeid og arrangementer ut mot 60 
medlemsforeningene.” 61 
 62 
Dette ble gjort gjennom at Hyperion Oslo i samarbeid med Hyperion sentralt inviterte 63 
til “Oslokonferansen” 11.-13. juni. Konferansen var gratis for alle medlemmer av 64 
Hyperion, og Hyperion dekket reisen dersom foreninger utenfor Oslo ønsket å 65 
komme. Konferansen bestod i en rekke kurs og skoleringer i alt fra fanfiction til 66 
Hypersys og ble avsluttet med et uformelt sosialt opplegg. Alle medlemsforeningene i 67 
Oslo fikk direkte invitasjon til å delta, og det ble også opprettet en facebook-event, 68 
hvor i underkant av 100 stk. ble invitert. I alt var 31 personer påmeldt konferansen, 69 
men dessverre dukket bare rundt 20 opp. Dette, samt at to foredragsholdere måtte 70 
avlyse kort tid før konferansen gjorde at programmet måtte gjøres om på i siste liten. 71 
På tross av dette ble det gitt positive tilbakemeldinger fra mange av deltakerne, og 72 
konferansen var på mange måter vellykket selv om den ble mindre en forventet. I 73 
tillegg til dette er det også planlagt en aktivitetskveld rett etter årsmøtet, og styret 74 
anser dette for å være for inneværende periode, og ikke neste. 75 
 76 
Arbeidsprogrammets punkt tre og fem omhandler styrets rutiner og interne miljø. Det 77 
står her at styret skal sikre god drift gjennom interne retningslinjer, innsending av 78 
papirer og at styret skal ha fokus på å bygge et godt sosialt miljø internt samt overlapp 79 
og kompetanse- spredning. Det er i perioden ikke utarbeidet skriftlige interne 80 
retningslinjer, men styret satt seg interne frister for innsending av papirer, og fordelte 81 
ansvaret tidlig i perioden. Styret har gjennom hele perioden hatt fokus på et godt 82 
sosialt miljø og overlapp mellom nye og gamle styremedlemmer. Spesielt ble dette 83 
gjort gjennom at det ble arrangert et styreseminar på Kiel-båten, hvor styret fikk gått 84 
gjennom alt av arbeidsoppgaver, gjennomført skoleringer i alle rutiner og ble knyttet 85 
tettere sammen. Denne turen må sies å ha vært en suksess og ble gjennomført for å ha 86 
en solid satsing på skolering og kompetanseoverføring internt i styret. 87 
 88 
Det siste punktet i arbeidsprogrammet sier at Hyperion Oslo skal ha et godt samarbeid 89 
med andre fylkes- og regionslag i Hyperion. Da det kun finnes ett annet aktivt 90 
regionslag i Hyperion per dags dato, har det ikke vært vanskelig å holde en god 91 
kontakt og samarbeide med Hyperion Vest. Blant annet sendte Hyperion Vest to 92 
personer til Oslokonferansen, og det ble levert inn felles vedtektsendringsforslag til 93 
landstinget fra Hyperion Oslo og Hyperion Vest. 94 
 95 
Medlemsforeninger og støttesøknad 96 
 97 
HO har også i år sendt søknad om støtte til Oslo kommune for 26 lokallag med til 98 
sammen 805 tellende medlemmer og 1325 medlemmer totalt. Dette representerer en 99 
liten nedgang i antallet tellende medlemmer, ift. fjorårets 843. 100 
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 101 
Det har siden forrige årsmøte innkommet en aktiv utmeldinger av Hyperion Oslo fra 102 
Ulverytternes venner. Det er også siden sist meldt inn sju nye foreninger. Disse er: 103 
Aicon (i innmeldingsprosess), Blindern E-sportklubb, Foss Origamilag, Obnoxious 104 
Gaming, Oslo Fabelprosaiske Losje, Team Supernova og Vi Kan Alt 105 
 106 
 107 
Hyperion Oslo-styret 2010, 108 
 109 
 110 
 111 
 112 
Inge Carlén   Mikal Kvamsdal  Rune Keisuke Kosaka 113 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 114 
 115 
 116 
 117 
Espen Sortland  Trine Jakobsen  Jens Ådne Rydland 118 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 119 
 120 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 

Sak 3: Budsjett og regnskap 
 
 
3.1 Regnskap for 2009. 
 
Vedlagt er regnskap og revisorberetning for 2009. Denne dokumentasjonen er også 
innsendte Oslo kommune ifb. støttesøknad for 2010.. 
 
Styrets innstilling: Regnskapet for 2009 godkjennes og styret innvilges ansvarsfritak. 
 
 
3.2 Budsjett for 2011. 
 
Vedlagt er forslag til budsjett for 2011. I tråd med tidligere praksis anbefales det at styret 
får en stående fullmakt til å revidere enkelte av postene, med unntak av støtten som deles 
ut til foreningene som uansett behandles i egen sak.  
 
Ettersom styret anser at ordningen med egne aktiviteter i HOs regi har vært vellykket, vil 
vi anbefale at det også for neste år avsettes midler til dette. Spørsmålet vi ønsker at 
årsmøtet skal ta stilling til er da helle nivået på aktivitet og vi framlegger derfor to 
alternative budsjett, der det ene legger opp til ordinært aktivitetsnivå og det andre legger 
opp til økt aktivitetsnivå.  
 
Styret anser at forslagene til budsjetter er realistisk og innenfor de rammene vi kan drive 
regionslaget på en forsvarlig måte. 
 
Styrets innstilling:  
Årsmøtet fatter følgende vedtak: 
1) Budsjettforslag A eller B godkjennes som framlagt. 
2) Post om støtte til Oslo kommune fratrekkes 30 000/35 000 (A/B) kr uavhengig av det 

totale beløpet som faktisk blir tildelt av kommunen, så fremt dette ikke overstiger 
10% av totalsummen.  

3) Styret gis anledning til å revidere budsjettet, med unntak av driftstøtteposten fra Oslo 
kommune (jfr. egen sak om fordeling av støtte). 
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Budsjett for Hyperion Oslo 2011
Forslag til årsmøte 2010, mandag 22/11

Bud '10 Budsjett '11 A Budsjett '11 B Note
Inntekter
Oslo Kommune Driftstøtte 550 000 550 000 550 000 1
Medlemskontingent 45 000 45 000 45 000 2
Momskompensasjon 0 10 000 10 000 3
Kapitalinntekt 1 000 0 0 4

Sum 596 000 605 000 605 000

Utgifter
Driftstøtte medlemsforeninger 520 000 520 000 515 000 5
Driftsavtale Hyperion 10 000 10 000 10 000 6
Etableringsstøtte nye foreninger 15 000 25 000 25 000 7
Admin/styret 10 000 15 000 15 000 8
Revisor 15 000 20 000 20 000 9
Årsmøtet 3 000 3 000 3 000 10
Aktiviteter 18 000 22 000 37 000 11
Tilskudd Hyperion Vest 15 000 0 0 12
Diverse 5 000 5 000 5 000 13

Sum 611 000 620 000 630 000

Resultat -15 000 -15 000 -25 000

Disponert fra egenkapital 15 000 15 000 25 000 14

Årsresultat 0 0 0

A = Ordinært aktivitetsnivå
B = Høyt aktivitetsnivå/satsing

Noter:
1. Driftstøtte utbetalt uten fratrekk for administrasjon. Merk at tallet er usikkert da tilsagnsbrevet fra Oslo kommune enda 
ikke har kommet. Vi legger opp til samme støttebeløp som i år som et realistisk utgangspunkt.
2. Medlemskontingent på 50 kr per medlem, estimert til 900 medlemmer i 2011
3. Fom. 2010 har det kommet på plass en ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner som HO kan 
søke. Vi forventer at denne gir noe mindre uttelling i 2011 pga. regnskapstekniske forhold som ga oss stor uttelling i 
2010.
4. Renteinntekter mv. bank
5. Driftstøtte utbetalt til foreningene, fratrukket hhv. 30 000/35 000 kr i administrasjonsandel (5,45%/6,36%), dette gir 
inndekning for aktiviteter og etableringsstøtte. Det er estimert en mindre oppgang i støtten for 2011, men budsjettet er 
nøkternt. Dersom HO mottar mer støtte enn budsjettert, vil hele økningen tilfalle driftsstøtten til foreningene.
6. Leie av tjenester fra Hyperion sentralt (Tilgang til kontoret, kopimaskin, hjelp til støttesøking, kontorstøtte osv.). 
Avtalen er reforhandlet i 2010.
7. Etableringsstøtteordning til nye foreninger som ikke mottar vanlig støtte. Oppjustert ift. 2010 etter erfaringer. Dersom 
antall foreninger som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2011 blir lavere enn i 2010, vil styret revidere posten ned og 
omfordele til andre budsjettformål.
8. Administrasjonskostnader i forbindelse med kontoroppgaver, levering av søknader, evt. honorering/godtgjørelse, 
styrearbeid mv. Noe oppjustert for å gi rom for styreseminar og investeringer.
9. Revisortjenester er i tråd med de faktiske kostnader vi har med revisjon.
10. Årsmøtet, hovedsakelig mat til deltagere og sosialt.
11. Midler til å dekke aktivitet iht. arbeidsprogrammet.
12. Egen sak/utbetaling i 2010, ikke budsjettert for 2011.
13. Diversepost for uforutsette utgifter.
14. Det legges opp til at vi disponerer hhv. 15 000/25 000 (A/B) fra fri egenkapital til å dekke underskuddet for årets 
budsjett. HO ligger an til å ende 2010 med mellom rundt 85 000 kr på bok. Styret anser at det er godt over "tilstrekkelig" 
egenkapital for organisasjonen. Dette med bakgrunn i at HO per dags dato ikke har særlig med investeringer, 
forpliktelser eller aktiviteter som medfører risiko og dermed sannsynliggjør behov for en økonomisk "buffer". Det er heller 
ikke behov for en større likviditet da HO kun etterbetaler støtte mottatt av Oslo kommune og ikke har gjeld. Med hhv. 15 
og 25 000 i underskudd, reduseres egenkapitalen slik at man ender 2011 med rundt 70 000/60 000 kr på bok.
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 

Sak 4: Fastsettelse av medlemskontingent for 2011 
 
Styret foreslår å videreføre med modellen vi har hatt de siste årene, der kontingenten blir 
basert på det antallet medlemmer foreningen rapporterer inn til Hyperion – samme året 
som de rapporterer inn tallene. Det vil si: Foreninger med medlemstall som ble 
innrapportert til Hyperion sentralt i 2010 (for 2009) og genererer støtte i 2011, belastes 
for en kontingent på 50 kr per medlem (uavhengig av om de er tellende eller ikke).  
 
 
Styrets innstilling: 
I samsvar med kravene fra Oslo Kommune og kravene fra staten, samt Hyperion sentralt, 
fastsettes en kontingentsats på 50,- per støtteberettiget medlem uavhengig av alder. 
Kontingent kreves inn for medlemmer rapportert til Hyperion for grunnlagsåret 2009. For 
foreninger som mottar etableringsstøtte trekkes 50 kr per medlem som rapporteres for 
2010 eller eventuelt 2011, dersom tallene for 2009 eller 2010 mangler. Styret 
administrerer innkreving og av kontingent. Driftsstøttemidler kan holdes tilbake av styret 
dersom kontingent ikke er betalt, eventuelt kan kontingent motregnes støtten direkte. 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 

Sak 5: Fastsettelse av fordelingsnøkkel for driftstøtte. 
 
Oslo Kommune tillater ikke, slik staten gjør, dobbeltmedlemskap. Det vil si at 
medlemmer som er medlem av to eller flere medlemsforeninger teller bare som ett 
medlem i støtteberegningene til Oslo Kommune. 
 
For at man skal slippe det logistiske marerittet det er å fordele støtten et enkelt medlem 
genererer til hver medlemsforening som medlemmet er medlem av, har vi benyttet 
følgende fordelingsnøkkel i Hyperion Oslo de siste årene: 
 
Fordelingsnøkkel 
 
1) Støtte per medlem (grunnlag) = Tildelt støtte fra Oslo kommune / totalt antall 

støtteberettigede inkl duplikater. 
2) Tildelt støtte til en forening = Støtte per medlem * foreningens totalt antall 

støtteberettigede inkl duplikater. 
 
I 2010 ga dette følgende tall: 
Forening  Medl.  Kontingent  Støtte  Utbetalt 

Agents Of Fortune  2  kr 100,00 kr 1 166,00  kr 1 066,00

Ares  20  kr 1 000,00 kr 11 660,00  kr 10 660,00

Bludropp‐Gaming  12  kr 600,00 kr 6 996,00  kr 6 396,00

Foreningen Arcon  79  kr 3 950,00 kr 46 057,00  kr 42 107,00

Fort Flambøso Film Og Spill  14  kr 700,00 kr 8 162,00  kr 7 462,00

Hyllest Til Harry  10  kr 500,00 kr 5 830,00  kr 5 330,00

Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund  48  kr 2 400,00 kr 27 984,00  kr 25 584,00

Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom  514  kr 25 700,00 kr 299 662,00  kr 273 962,00

Nydalen Datagruppe  7  kr 350,00 kr 4 081,00  kr 3 731,00

Oslo Magicforening  17  kr 850,00 kr 9 911,00  kr 9 061,00

Poképower Norge  7  kr 350,00 kr 4 081,00  kr 3 731,00

Ranking Battles Norway  6  kr 300,00 kr 3 498,00  kr 3 198,00

Rock'n'Rollespill  12  kr 600,00 kr 6 996,00  kr 6 396,00

The Shadow Project  79  kr 3 950,00 kr 46 057,00  kr 42 107,00

The Simen Ek Søgnen Xp‐Rience  4  kr 200,00 kr 2 332,00  kr 2 132,00

Torshov Action Extreme Offpiste 
Gaming  7 kr 350,00 kr 4 081,00  kr 3 731,00

Universitetets Rollespillforening, 
Levende  7  kr 350,00 kr 4 081,00  kr 3 731,00

Vestkanten‐Lan  4  kr 200,00 kr 2 332,00  kr 2 132,00
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Medlemmer angir tellende medlemmer (bosatt i Oslo og under 26 år). Kontingenten et 
motregnet støtten, som da utbetales netto. Støtte per medlem i 2010 var da ca. 583 kr. 
Dette er nok nivået den kommunale støtten ligger på til vanlig. Etableringsstøtten er enda 
ikke tildelt, men vil baseres på en flat tildeling per forening.  
 
 
Styrets innstilling:  
Fordelingsnøkkelen vedtas som angitt ovenfor.  
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 1 
Mandag 22/11 2 
 3 
 4 

Sak 6: Vedtektsendringer 5 
 6 
Styret har mottatt to endringsforslag i tillegg til at styret selv fremmer to forslag i tråd 7 
med endringene vedtatt på Hyperion Landsting 2010.  8 
 9 
 10 
Styrets innstilling: Samtlige vedtektsendringer anbefales vedtatt. 11 
 12 
 13 
Forslag 1 14 
 15 
Forslagsstiller: Per Escild Hadland 16 
Gjelder: § 3.7 17 
Type: Stryk og erstatt 18 
 19 
Forslag: 20 
Stryk "lokallag" og erstatt "medlemsforeningen" 21 
 22 
Begrunnelse 23 
For å få en ordlyd som samsvarer med resten av vedtektene. 24 
 25 
 26 
Forslag 2 27 
 28 
Forslagsstiller: Per Escild Hadland 29 
Gjelder: § 5.2 30 
Type: Stryk og erstatt 31 
 32 
Stryk linjene 128-129 og erstatt med ny tekst. 33 
 34 
Gammel tekst:  35 
"Fylkesstyret gis fullmakt til å tolke vedtektene ved nødvendighet. Fylkesstyrets 36 
tolkninger kan kun overprøves av Desisjonskomitéen til Hyperion." 37 
 38 
Ny tekst:  39 
"Fylkesstyret gis fullmakt til å tolke vedtektene ved nødvendighet. Disse tolkingene kan 40 
overprøves av Årsmøtet med alminnelig flertall. Mellom to Årsmøter kan Fylkesstyrets 41 
tolkninger overprøves av Hyperion sin Desisjonskomite. Disse overprøvingene gis 42 
midlertidig virkning og kan overprøves av Årsmøtet med alminnelig flertall." 43 
 44 
Begrunnelse: Dagens vedtekter har en meget uheldig maktfordeling, hvor Hyperion 45 
sentralt sin deskom med fire medlemmer har mer makt en Hyperion Oslo sitt årsmøte. 46 
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 47 
 48 
Forslag 3 49 
 50 
Forslagsstiller: Styret 51 
Gjelder: Gjennomgående 52 
Type: Stryk og erstatt 53 
 54 
Endre “fylkesstyret” til “styret” og “fylkeslag” til “regionslag” gjennomgående i 55 
vedtektene. 56 
 57 
Begrunnelse 58 
Landstinget til Hyperion har nå vedtatt at fylkeslag nå skal hete regionslag slik at man har 59 
ett begrep for å benevne regionale strukturer, og HO må derfor tilpasse seg dette. 60 
 61 
 62 
Forslag 4 63 
 64 
Forslagsstiller: Styret 65 
Gjelder: § 2-2 66 
Type: Stryk og erstatt 67 
 68 
Dagens tekst: 69 
“Oslo-baserte medlemsforeninger som blir innmeldt i Hyperion blir også medlem av 70 
Hyperion Oslo, med mindre foreningen selv reserverer seg eller fylkesstyret vedtar noe 71 
annet. Dersom en forening ikke innvilges medlemskap kan saken ankes for endelig 72 
avgjørelse på årsmøtet.” 73 
 74 
Ny tekst: 75 
“Oslo-baserte medlemsforeninger som blir innmeldt i Hyperion, enten av sentralleddet 76 
eller gjennom midlertidig godkjenning av fylkesstyret, blir også medlem av Hyperion 77 
Oslo.” 78 
 79 
Begrunnelse 80 
Hyperions Landsting har vedtatt at styrene i regionslagene kan innvilge medlemskap i 81 
Hyperion midlertidig, for nye medlemsforeninger og at foreningenes rett til å reservere 82 
seg mot medlemskap er fjernet. Endringen er en justering slik at HOs vedtekter er i tråd 83 
med Hyperions sentrale vedtekter. 84 
 85 
 86 
Forslag 5 87 
 88 
Forslagsstiller: Styret 89 
Gjelder: § 2-4 90 
Type: Stryk og erstatt 91 
 92 
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Dagens tekst: 93 
“Som medlemmer i Hyperion Oslo regnes alle registrerte personer i de tilsluttede 94 
medlemsforeningene som er bosatt i Oslo, som også tilfredsstiller kravene til 95 
medlemskap fastsatt i de sentrale vedtektene til Hyperion.” 96 
 97 
Ny tekst: 98 
“Som medlemmer i Hyperion Oslo regnes alle registrerte personer i de tilsluttede 99 
medlemsforeningene som er bosatt i Oslo, som også tilfredsstiller kravene til 100 
medlemskap fastsatt i de sentrale vedtektene til Hyperion. Medlemmer som er tilsluttet 101 
foreninger som ikke er Oslo-baserte kan regnes som medlemmer i Hyperion Oslo, etter 102 
godkjenning av den aktuelle foreningen. I slike tilfeller skal foreningen innvilges 103 
delegater på Hyperions årsmøte i likhet med lagets øvrige foreninger.” 104 
 105 
Begrunnelse 106 
Hyperions Landsting har vedtatt at det nå åpnes for at enkeltmedlemmer kan tilsluttes et 107 
regionslag selv om medlemsforeningen de er medlemmer av ikke hører til regionen. 108 
Endringen er en justering slik at HOs vedtekter er i tråd med Hyperions sentrale 109 
vedtekter. 110 
 111 
 112 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 

Sak 7: Arbeidsprogram 
 
I løpet av perioden skal styret i Hyperion Oslo (HO) ha ansvaret for å utføre følgende 
aktiviteter: 
1) Arrangere et eller flere medlemstreff for alle Oslo-foreningene, gjerne i samarbeid med 

Hyperion sentralt. Styret gis fullmakt til å organisere disse og fastsette innholdet i dem, 
men de bør tilstrebe å være aktuelle for flest mulig foreninger. 

2) Arrangere relevante kurs for Oslo-foreningene i samarbeid med Hyperion sentralt og 
andre regionslag. 

3) Styret skal sikre god drift gjennom fastsettelse av interne retningslinjer og innsending av 
papirer. 

4) Styret skal jobbe for å profilere Hyperion Oslos arbeid og arrangementer ut mot 
medlemsforeningene. 

5) Styret skal fokusere på å bygge et godt sosialt miljø internt og skal i perioden ha et 
særskilt fokus på kompetansespredning og overlapp fra gamle til nye styremedlemmer. 

6) Ha et godt samarbeid med andre regionslag i Hyperion. 
 
Fylkesstyret bes også gjennomføre følgende administrative tiltak: 
a. Søke Oslo kommune om driftsstøtte for 2012. 
b. Innhente revisorgodkjent medlemsdokumentasjon for 2010 (til søknaden for 2012). 
c. Få regnskapet for 2010 revisorgodkjent så snart som mulig etter årsmøte. 
d. Utbetale driftsstøttemidler for 2011 til foreningene det er søkt for, så snart som mulig etter kommunen 

utbetaler denne til HO. 
e. Fastsette et økonomireglement for regionslaget. 
f. Ha en god internskolering og overlappskolering mellom nytt og gammelt styre. 
 
 
Styrets innstilling:  
Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som frakommer under møtet. 
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Hyperion Oslos årsmøte 2010 
Mandag 22/11 
 
 

Sak 8: Valg 
 
 
8.1 Valg av Leder 
 
Kandidater fremmes på møtet. 
 
 
8.2 Valg av inntil 5 styremedlemmer 
 
Kandidater fremmes på møtet. 
 
 
8.3 Valg av Revisor 
 
Vi anbefaler at vi beholder vår eksisterende revisor, H. C. Andersen. 
 
Fylkesstyrets innstilling: 
H.C. Andersen velges som revisor. 
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VEDTEKTER FOR HYPERION OSLO 1 
Versjon 7. Sist endret på årsmøte 27. mars 2010. 2 

 3 
 4 
§ 1. FORMÅL OG GRUNNLAG 5 
 6 
1.1 Organisasjonens navn skal være Hyperion Oslo, forkortet HO. 7 
 8 
1.2 Hyperion Oslo er fylkeslaget til Hyperion, Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser, i 9 

Oslo. Lagets virkeområde er det samme som Hyperion sentralt, og skal omfatte blant annet 10 
spillhobbyen, laiv, datahobbyen, fantastiske media- og litteraturgenre, animasjonsfilm og 11 
tegneserier. Hyperion Oslo kan også tilknytte seg interesseområder nært beslektet disse. 12 

 13 
1.3 Hyperion Oslo er en barne- og ungdomsorganisasjon som baserer seg på frivillig engasjement, 14 

og er partipolitisk og religiøst uavhengig. 15 
 16 
1.4 Hyperion Oslos hovedoppgave skal være å samordne støttesøknader til kommunen, støtte de 17 

lokale aktivitetene, samt fungere som kommunikasjonsledd lagene seg i mellom og mellom 18 
lagene og den sentrale organisasjonen. 19 

 20 
§ 2. MEDLEMSKAP OG ORGANISASJON 21 
 22 
2.1  Hyperion Oslo er organisert gjennom enkeltstående medlemsforening, et årsmøte og et 23 

fylkesstyre. 24 
 25 
2.2 Oslo-baserte medlemsforeninger som blir innmeldt i Hyperion blir også medlem av Hyperion 26 

Oslo, med mindre foreningen selv reserverer seg eller fylkesstyret vedtar noe annet. Dersom en 27 
forening ikke innvilges medlemskap kan saken ankes for endelig avgjørelse på årsmøtet. 28 

 29 
2.3 Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion Oslo, men er bundet av 30 

bestemmelsene i disse vedtektene og de sentrale vedtektene til Hyperion. 31 
 32 
2.4 Som medlemmer i Hyperion Oslo regnes alle registrerte personer i de tilsluttede 33 

medlemsforeningene som er bosatt i Oslo, som også tilfredsstiller kravene til medlemskap 34 
fastsatt i de sentrale vedtektene til Hyperion. 35 

  36 
2.5 Medlemsforeningene skal levere fra seg den informasjon som kreves for å utbetale offentlig 37 

støtte. Dersom en forening ikke leverer fra seg slik informasjon eller dersom informasjonen ikke 38 
er korrekt, vil det ikke søkes om offentlig støtte for foreningen det gjelder. Fylkesstyret 39 
fastsetter nærmere regler for innkreving av informasjon fra medlemsforeningene. 40 

 41 
§ 3. ÅRSMØTET 42 
 43 
3.1 Årsmøtet er fylkeslagets suverene organ. Fylkesstyret skal arrangere årsmøte hvert medlemsår 44 

senest innen utgangen av november. Innkallelsen skal være sendt medlemsforeningene senest 45 
tre uker før møtet avholdes. Fylkesstyret innstiller i alle saker som tas opp på årsmøtet. 46 

 47 
3.2 På årsmøtet skal følgende saker alltid behandles: 48 

1. Konstituering 49 
2. Årsmelding 50 
3. Kontingent 51 
4. Regnskap og budsjett 52 
5. Vedtektsendringer 53 
6. Valg av 54 
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- Leder 55 
- 2-5 fylkesstyremedlemmer 56 
- Revisor 57 

 58 
3.3 På årsmøtet deltar et antall delegater fra hvert tilsluttet medlemsforening, med tale-, forslags- 59 

og stemmerett. Antallet delegater medlemsforeningene kan sende på årsmøtet baseres på antall 60 
støtteberettigede medlemmer fra foregående år. Finnes det ikke dokumentasjon på dette brukes 61 
medlemstall for inneværende år, gjeldende ved innkallelsen til årsmøtet.  62 

 63 
Valg av delegater må foretas av styret eller årsmøtet til hver medlemsforening, og 64 
medlemsforeningene må sende fylkesstyret en liste over sine delegater senest en uke før 65 
årsmøtet. Årsmøtet har anledning med alminnelig flertall til å akseptere delegatskjema levert 66 
etter fristen. Alle medlemmer i Hyperion Oslo, Hyperions Arbeidsutvalg, og Hyperions 67 
Desisjonskomité, kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett. 68 
 69 

3.4  Fordelingsnøkkelen for antall delegater en medlemsforening har på årsmøtet er som følger: 70 
 5-24 medlemmer: 1 delegat. 71 
 25-99 medlemmer: 2 delegater. 72 
 100-199 medlemmer: 3 delegater. 73 
 200-499 medlemmer: 4 delegater. 74 
 500 eller flere medlemmer: 5 delegater. 75 

 76 
3.5 Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent som betales for inneværende år. Kontingenten må betales 77 

per støtteberettiget medlem. Foreninger som ikke generer støtte gjennom Hyperion Oslo, kan 78 
søke om fritak fra kontingenten.  79 

 80 
3.6 Stemmerett under budsjettbehandlingen har bare de foreningene som har vært med å generere 81 

offentlig støtte. Inntil 10% av all offentlig støtte Hyperion Oslo mottar kan holdes tilbake som 82 
administrasjonskostnader. All øvrig offentlig støtte Hyperion Oslo mottar utbetales til 83 
medlemsforeningene som har generert støtte og i forhold til hvor mye. Hvis en forening har 84 
meldt seg ut av Hyperion Oslo før støtten har kommet i hende til Hyperion Oslo har den utmelte 85 
foreningen ingen krav til denne støtten.  86 

 87 
3.7 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom fylkesstyret, minst 1/3 av medlemsforeningene, 88 

eller Hyperions Desisjonskomité eller Arbeidsutvalg krever det. Ekstraordinært årsmøte 89 
innkalles senest fire uker etter at krav om ekstraordinært årsmøte er fremmet, og sakspapirene 90 
skal sendes ut senest en uke før årsmøtet. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas opp på 91 
ekstraordinære årsmøter. Med unntakene nevnt her bruker man ellers reglene for ordinære 92 
årsmøter. Delegater til ekstraordinære årsmøter er de samme som de valgt til foregående 93 
ordinære årsmøte, med mindre et lokallag selv velger å avholde eget delegat- eller 94 
suppleringsvalg.  95 

 96 
§ 4. FYLKESSTYRET 97 
 98 
4.1 Fylkesstyret er Hyperion Oslos øverste organ mellom årsmøtene. Arbeidsoppgavene til styret 99 

er blant annet å innkalle til og forberede årsmøtene, ta seg av den daglige driften av fylkeslaget, 100 
holde kontakten mellom medlemsforeningene, godkjenne og forberede fylkeslagets regnskap, 101 
samt fremme medlemsforeningenes sak ovenfor kommunen og andre aktuelle parter. 102 

 103 
4.2 Alle medlemmer i medlemsforeningene tilsluttet Hyperion Oslo kan stille som 104 

fylkesstyrekandidater. Fylkesstyret konstituerer ellers seg selv, og er kun vedtaksdyktig når 105 
minst halvparten av medlemmene er tilstede.  106 

 107 
 Fylkesstyret skal administrere årsmøtets vedtak om bruk av støttemidler, og kan bruke av 108 
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midlene for å dekke nødvendige administrative kostnader. De administrative kostnadene kan 109 
ikke overstige 10% av støtten Hyperion Oslo mottar. 110 

 111 
4.3 Leder har ansvaret for å innkalle til fylkesstyremøter, og det må avholdes minst 2 112 

fylkesstyremøter mellom hvert ordinære årsmøte. Leder eller minst 2 av styrets medlemmer 113 
kan kreve at det avholdes et fylkesstyremøte. 114 

 115 
4.4 Leder er Hyperion Oslos øverste tillitsvalgt og skal representere laget utad, innkalle til møter i 116 

fylkesstyret og har prokura og fullmakt til å tegne for laget. Fylkesstyret kan også tildele andre 117 
prokura og tegningsrett. 118 

 119 
§ 5. VEDTEKTENE 120 
 121 
5.1 Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer ikke i kraft før etter 122 

årsmøtet de ble vedtatt på er avsluttet, med mindre annet bestemmes med 3/4 flertall. Forslag til 123 
vedtektsendringer må være levert fylkesstyret senest en uke før årsmøtet avholdes. Det kan ikke 124 
gjøres endringer i disse vedtektene hvis det strider med de sentrale vedtektene til Hyperion. 125 
Ved tvist om dette avgjør Desisjonskomitéen til Hyperion. 126 

 127 
5.2 Fylkesstyret gis fullmakt til å tolke vedtektene ved nødvendighet. Fylkesstyrets tolkninger kan 128 

kun overprøves av Desisjonskomitéen til Hyperion. 129 
 130 
§ 6. DEFINISJONER 131 
 132 
6.1 Alle vedtak fattet på årsmøtet eller i fylkesstyret krever alminnelig flertall med mindre annet er 133 

angitt i vedtektene. Ved stemmelikhet faller forslaget det stemmes over. Alle valg foregår ved 134 
personvalg plass for plass. Valg skal alltid avholdes skriftlig dersom minst en stemmeberettiget 135 
person i det gjeldende organet ønsker det. 136 

 137 
6.2 Alminnelig flertall er mer enn halvparten av stemmene gitt for et forslag. 2/3 flertall og 3/4 138 

flertall regnes ut fra antall stemmeberettigede tilstede under en votering, og avholdende og 139 
blanke stemmer teller i praksis mot.  140 

 141 
6.3  Med mindre annet er bestemt er valgperioden til alle medlemmer i fylkesstyret fra 1. januar til 142 

31. desember hvert år. Medlemsår og regnskapsår følger også kalenderåret. 143 
 144 
 145 
6.4  Med støtteberettigede medlemmer menes medlemmer som tilfredsstiller alle Oslo kommunes 146 

til en hver tid gjeldende regler for tildeling av støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. 147 
 148 
§ 7. OPPLØSNING 149 
 150 
7.1 Oppløsning av Hyperion Oslo skjer hvis det blir vedtatt med 2/3 flertall på to påfølgende 151 

årsmøter, hvorav det ene må være et ekstraordinært årsmøte med oppløsning som eneste sak på 152 
dagsorden. Forslag til oppløsning må være annonsert i innkallelsen. 153 

 154 
7.2 Hvis oppløsning blir vedtatt tilfaller fylkeslagets midler medlemsforeningene basert på antall 155 

støtteberettigede medlemmer fra foregående år, eller inneværende år ved 156 
oppløsningstidspunktet hvis slik dokumentasjon ikke er tilgjengelig. Fylkesstyret administrerer 157 
denne fordelingen. 158 

 159 
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Historikk: 
Versjon 1. Vedtatt på Stiftelsesmøte 21 August 2003. 
Versjon 2. Vedtatt på Årsmøte 31 Januar 2004. 
Versjon 3. Vedtatt på Årsmøte 23 Februar 2005. 
Versjon 4. Vedtatt på Årsmøte 22 Februar 2006. 
Versjon 5. Vedtatt på Årsmøte 23. Januar 2008. 
Versjon 6. Vedtatt på årsmøte 1. april 2009. 
Versjon 7. Vedtatt på årsmøte 27. mars 2010. 
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