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Velkommen til Årsmøte i Hyperion Øst 2021!
Årsmøtet finner sted på Zoom: https://zoom.us/j/94583642252
Møtet begynner klokken 12.00.
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1.Konstituering

Saksbehandler: Maren Vargan

1.1 Godkjenning av innkalling

Første innkalling til årsmøtet ble sendt til alle medlemsforeningene 05.04.2020. Vedtektenes

§ 3.1 tilsier at innkallingen skal være sendt medlemsforeningen seneste tre uker før møtet

avholdes. Styret anser at innkalling kan godkjennes selv om den ble sendt ut én dag etter

fristen.

Vedtaksforslag:

Innkallingen godkjennes

1.2 Valg av møteledelse

Vedtaksforslag:

Mathias Fjeldstad Jørgensen foreslås som ordstyrer

Christine Adriane Svendsrud foreslås som referent

1.3 Valg av protokollunderskrivere

Vedtaksforslag:

Det velges to protokollunderskrivere for årsmøtet
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2. Årsmelding

Saksbehandler: Maren Vargan

Beretning fra styret

I perioden siden forrige årsmøte i juni 2020 har styret bestått av tre medlemmer: Maren

Vargan som styreleder; Øyvind Skattum Vesteng som nestleder; og Rasmus Fægri som

styremedlem. Ingen har blitt supplert inn i styret, verken som styremedlemmer eller

varamedlemmer grunnet koronasituasjonens omfang.

Som følge av Covid-19 så har Styret ikke fått gjennomført foreningsbesøk som planlagt i

arbeidsprogrammet for året, eller gjennomført samarbeidsmøter med andre organisasjoner.

Styret har derfor fokusert på 2021 og hentet inn interesse for dette fra medlemsforeningene

for å kunne ta opp tråden i 2021.

I denne perioden har det blitt avholdt fem styremøter, hvor alle er avholdt digitalt. Styret har

utbetalt Oslostøtte etter de vedtatte retningslinjene, i tillegg til restmidlene. Støtte til Viken

har også blitt utbetalt.

Styreleder deltok på møte med UngOrg, for kartlegging av koronasituasjonen. Styret har stilt

med én delegat til UngOrg sitt årsmøte 17.03.2021.

Vedtaksforslag:

Årsmeldingen godkjennes
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3.Kontingent

Saksbehandler: Christine Svendsrud

I Henhold til Hyperion sentralt sine vedtekter §3 regnes man som et medlem av Hyperion om

man frivillig har meldt seg inn i en av forbundet foreninger og har betalt en årlig

medlemskontingent på minimum 50 kr. Denne kontingenten innhentes av foreningene selv.

Videre kan regionslagene kreve inn en egen kontingent fra sine foreninger. Denne skal

fastsettes av årsmøtet og skal kun kreves inn der støtteordninger krever dette.

Da det er tilstrekkelig med foreningenes egne kontigenter for å motta støtte er det derfor

ikke ønskelig å innkreve en ekstra kontingent til regionslaget.

Vedtaksforslag:

Hyperion Øst ønsker ikke å innkreve en kontingent for medlemskap utover kontingenten

medlemmene allerede betaler til foreningene
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4.Økonomi

Saksbehandler: Christine Svendsrud

4.1 Regnskap for 2020

Regnskapet for 2020 er ikke helt ferdigstilt enda, men er oversendt regnskapsfører. Derfor

foreslår styret at en godkjenning av endelig regnskap oversendes til styret i Hyperion Øst.

Under finner dere et foreløpig resultatregnskap. Av dette regnskapet kan dere få et inntrykk

av fjorårets økonomiske situasjon.

Inntekter Budsjett 2020 Regnskap 2020 Merknad

Oslo kommune 420 000 kr 436 644 kr

Viken fylkeskommune 80 000 kr 97 667,19 kr

Momskompensasjon 1 000 kr 0 kr Ble ikke søkt om

Andre inntekter 1 590,28 kr Grasrotandelen

Finansinntekter 115,92 kr Renteinntekter

Sum inntekter 501 000 kr 536 017,39 kr

Utgifter

Oslostøtta 378 000 kr 363 711,51 kr Noe av midlene “hang

igjen” fra 2019. De

resterende midlene ble

delt ut i starten av 2020

Viken fylkeskommune 72 000 kr 99 202,35 kr Noe av midlene “hang

igjen” fra 2019. De

resterende midlene ble

delt ut i starten av 2020

Regnskap og revisjon 40 000 kr 60 457 kr

Aktiviteter og arrangementer 10 000 kr 0  kr
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Møter og reise 5000 kr 1 226 kr

Bank og kortgebyrer 964 kr

Medlemskap 1 108,80 kr UngOrg og ØBUR

Annen kostnad 0 kr

Tilbakebetalinger 402 764,72 kr LNU og tidligere

styreleder

Sum utgifter 505 000 kr 929 434,38 kr

Resultat -4 000 kr - 424 434,38 kr

Vedtaksforslag:

● Årsmøtet godkjenner foreløpig resultatregnskap og

● Godkjenning av revidert regnskap 2020 oversendes styret

4.2 Forslag til budsjett for 2021

Saksbehandler foreslår et nøkternt budsjett som sikter mot å gradvis bruke egenkapital på
en bærekraftig måte. Det er også foreslått at 10% av tildelingsmidlene settes av til
administrasjonskostnader til blant annet regnskap og revisjon, møter etc. Sett situasjonen
med Covid-19 har det blitt brukt mye mindre på poster som arrangementer og møter, men
saksbehandler mener det er fornuftig å holde seg til samme nivå på budsjetteringene som
tidligere for å eventuelt kunne kompensere for tiden hvor det ikke var mulig å møtes fysisk.

Inntekter

Oslo kommune 440 000

Viken Fylkeskommune 100 000

Momskompensasjon 1 000

Grasrotandel 1 650

Sum 542 650
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Utgifter

Oslostøtte 396 000

Viken-støtte 90 000

Regnskap og revisjon 60 000

Aktiviteter og arrangementer 10 000

Møter og reiser 5 000

Medlemskap UngOrg 600

Medlemskap VikenBUR 500

Bank og kortgebyrer 960

Sum 562 460

Resultat - 19 810 kr

Inntekter

Oslo kommune 440 000

Viken Fylkeskommune 100 000

Momskompensasjon 1 000

Grasrotandel 1 650

Sum 542 650

Utgifter

Oslostøtte 410 000

Viken-støtte 110 000
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Regnskap og revisjon 60 000

Aktiviteter og arrangementer 10 000

Møter og reiser 5 000

Medlemskap UngOrg 600

Medlemskap VikenBUR 500

Bank og kortgebyrer 960

Sum 597 060

Resultat - 54 410 kr

Vedtaksforslag:

Budsjettet for 2021 vedtas
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5.Fordeling av offentlige tilskudd

Saksbehandler: Christine Svendsrud

Saksbehandler orienterer om saken.

5.1 Oslostøtten

Vedtaksforslag:

Oppstartsstøtten til Oslo settes til 20 000 kr med et tak på 4000 kr per forening

5.2 Støtte fra Viken fylkeskommune

Vedtaksforslag:

Oppstartsstøtten til Viken settes til 16 000 kr med et tak på 4000 kr per forening
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6.Retningslinjer for utdeling av midler

Saksbehandler: Christine Svendsrud

Retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd

Retningslinjer for fordeling av Oslostøtten

Hyperion Øst søker årlig støtte fra Oslo kommune. Disse midlene skal fordeles ut til Hyperion
Øst sine medlemsforeninger på bakgrunn av antall støtteberettigede medlemmer bosatt i
Oslo kommune.

Definisjoner:
Søknadsår: Året søknaden sendes inn.
Grunnlagsår: Året før søknadsåret.
Utbetalingsår: Året etter søknadsåret.

Hvem kan motta støtte?
Foreninger som er registrert under Hyperion Øst, det vil si at de er registrert under fylkene
Oslo og Viken i Hypersys.

Foreningene må:
● Være innbefattet av Hyperions vedtekter §4.1 og §4.2
● Ha betalt forbundskontingent
● Ha godkjent årsrapport

Hvis foreninga er registrert i Viken må enten halvparten av de støtteberettigede
medlemmene være bosatt i Oslo eller har holdt aktivitet i Oslo i løpet av grunnlagsåret.

Støtte til nystartede foreninger
Hvert år skal det settes av en sum som skal fordeles til nyoppstartede foreninger. Med
nyoppstartet forening menes foreninger som ble med i Hyperion Øst i løpet av søknadsåret.
Dette kalles oppstartsmidler. Styret i Hyperion Øst vedtar årlig hvor mye som skal settes av
til formålet og eventuelt et tak for støtte per forening. Foreninger som mottar oppstartsstøtte
vil ikke kunne motta ordinær støtte i utbetalingsåret. Hvis en forening blir med i Hyperion Øst
etter utbetalingen av Oslostøtten skal disse motta oppstartsstøtte påfølgende år.

Administrative midler
Hyperion Øst ved årsmøtet kan vedta å ta ut en del av den tildelte støtten som administrative
midler. Dette kan ikke overstige mer enn 10% av det totale tildelte beløpet.
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Fordeling av støtte
Oslostøtten skal fordeles til foreningene på bakgrunn av hvor mange støtteberettigede
Oslomedlemmer foreningen hadde i grunnlagsåret. Summen som brukes til denne
utregningen er beløpet som står igjen når midlene til nyoppstartede foreninger, samt
administrasjonsmidlene er trukket fra. Summen deles på det totale antallet støtteberettigede
medlemmer i grunnlagsåret i de foreningene som kan motta Oslostøtta. Dette beløpet viser
hvor mye en forening får for hvert enkelt Oslomedlem. Beløpet multipliseres så med antall
støtteberettigede Oslomedlemmer foreningen hadde i grunnlagsåret og dette er beløpet
foreningen skal motta.

Eksempel:
Hyperion Øst har mottatt 400 000 i Oslostøtte. 20 000 av dette tas ut til oppstartsmidler, og
40 000 tas ut til administrasjonsmidler. Potten som er igjen til fordeling er da på 340 000.
Hyperion Øst hadde totalt 800 støtteberettigede medlemmer i Oslo som oppfyller alle
kravene for å motta støtte i året før søknaden ble innsendt. 340 000 kr totalt / 800
støtteberettigede medlemmer = 425 kr per medlem. En forening med 30 støtteberettigede
medlemmer i Oslo vil da motta 12 750 kr, en forening med 50 vil motta 21 250 kr og en
forening med 200 vil motta 85 000 kr etc.

Eventuelle restmidler fordeles også på denne måten.

Støtte som mottas av andre støtteordninger, som for eksempel Viken fylkeskommune skal
også deles ut på bakgrunn av disse retningslinjene.

Vedtaksforslag:
Retningslinjene for tildeling av offentlige tilskudd vedtas
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7.Arbeidsprogram 2021

Saksbehandler: Øyvind Skattum Vesteng

Støtteordninger og regionen

Regionslagstyret skal søke støtte fra Oslo Kommune og Viken Fylkeskommune, og fordele

denne driftstøtten til foreningene etter retningslinjene vedtatt på årsmøtet. Det skal også

deles ut oppstartsstøtte til foreninger som ennå ikke mottar driftstøtte, dette skal også skje i

samsvar med vedtak fra årsmøtet. Dette er styrets hovedansvar.

Organisasjonen skal følge opp situasjonen med regionsreformen og hva som vil skje med de

forskjellige støtteordningene nå som Akershus og Østfold har blitt en del av Viken

Fylkeskommune sammen med Buskerud. Per nå opererer vi fremdeles med Akershus og

Østfold separat, men styret skal gjøre eventuelle endringer når dette blir nødvendig. Styret

skal følge med på prosessen og prøve å sørge for en god som mulig løsning for HØ sine

medlemsforeninger.

Styret skal opprettholde et godt forhold til våre kommunale og fylkeskommunale

samarbeidspartnere for å sikre best mulig løsninger for medlemsforeningene. Dette

inkluderer spesielt deltagelse på årsmøter til de diverse organisasjonene vi samarbeider

med, men også deltagelse på innspillsrunder og høringer organisasjonen blir invitert til.

På årsmøtet i 2020 så ble det orientert om at Hyperion opplever problemer med ulik

behandling av søknader til Oslostøtten fra år til år. Styret i HØ planlegger derfor i samarbeid

med Sentralstyret i N4F å starte en prosess  med Oslo Kommune for å sikre lik tolkning av

forskrifter og søknadsbehandling ifbm utdelingen. Det vil sikre at medlemsforeninger i HØ

får dekket sine støttebehov som normalt i 2021, og videre etter overgang til

særforbundsmodellen i fremtiden.

Det bør også fokuseres på arbeid med lokaler til HØ sine medlemsforeninger gjennom

samarbeid med relevante aktører. Styret skal assistere medlemsforeningene med dette, og

andre områder, dersom foreningene selv ønsker dette.
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Styret, aktivitet og promotering

HØ skal ha et aktivt styre som jevnlig avholder styremøter. Styret bør samarbeide med

relevante samfunnsaktører hvis muligheten byr seg for å fremme fantastiske

fritidsinteresser i organisasjonslivet.

Det burde forsøkes å arrangere minst ett arrangement i løpet av året for HØ sine

medlemsforeninger, enten rettet mot det sosiale eller faglige. Styret skal arbeide for å bli

bedre kjent blant foreningene blant annet ved forretningsbesøk.

Arrangementer bør selvfølgelig kun gjennomføres dersom det er nok midler og ressurser til

rådighet, og forsvarlig jf. gjeldende Covid-19 retningslinjer. Virtuell erstatning for planlagte

arrangement og besøk skal utarbeides hvis fysisk gjennomføring ikke viser seg å være

mulig.

Styret skal hovedsakelig promotere HØ til medlemsforeningene og gjøre dem

oppmerksomme på hjelpen og kompetansen som kan tilbys. Ellers skal styret fokusere på å

hjelpe foreningene promotere seg selv for økt medlemsrekruttering. Styret skal også

promotere N4F sitt arbeid nasjonalt der dette er ønsket og mulig.

HØ skal fokusere på å få en oversikt over aktivitetsnivået hos de enkelte

medlemsforeningene som følge av Covid-19. Styret skal være støttende i utarbeidelse av en

plan for hvordan man kan gjenoppta den enkeltes medlemsforening sin primæraktivitet etter

at samfunnet åpnes opp igjen der dette har vært særskilt hindret av pandemien.

Organisasjonen skal fortsette det tette samarbeidet med Sentralstyret og Sekretariatet til

N4F, og assistere dem når det er ønsket og mulig. Samarbeide med resten av regionslagene

skal også fortsette. HØ skal fortsette å samarbeide tett med N4F ifbm. overgangen til

særforbundsmodellen og sikre en best mulig løsning for medlemsforeningene.

Vedtaksforslag:

Arbeidsprogram 2021 vedtas
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8.Vedtektsendringer

Saksbehandler: Rasmus Fægri

§3.1
Endringstype: Tillegg

Gammel tekst:

Årsmøtet er regionslagets suverene organ. Regionslagstyret skal arrangere årsmøtet
hvert medlemsår senest innen utgangen av april. Unntaksvis kan det avholdes innen
utgangen av november. Innkallelsen skal være sendt til medlemsforeningene senest
tre uker før møtet avholdes, og sakspapirene skal bli ettersendt minst én uke før
årsmøtet. Regionslagstyret innstiller i alle saker som tas opp på årsmøtet.

Ny tekst:

Årsmøtet er regionslagets suverene organ. Regionslagstyret skal arrangere årsmøtet
hvert medlemsår senest innen utgangen av april. Unntaksvis kan det avholdes innen
utgangen av november. Innkallelsen skal være sendt til medlemsforeningene senest
tre uker før møtet avholdes. Vedtektsendringer skal være sendt til styret senest
ti dager, og sakspapirene skal bli ettersendt minst sju dager før årsmøtet.
Regionslagstyret innstiller i alle saker som tas opp på årsmøtet.
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9. Valg

Årsmøtet i Hyperion Øst skal på hvert årsmøte velge en styreleder, nestleder, 1-4

styremedlemmer og opptil 2 vara styremedlemmer til regionslagstyret.

9.1 Valg av styreleder

Følgende personer er nominert til vervet:

● NN

9.2 Valg av nestleder

Følgende personer er nominert til vervet:

● NN

9.3 Valg av styremedlemmer

Følgende personer er nominert til vervet:

● NN

● NN

9.4 Valg av vara-styremedlemmer

Følgende personer er nominert til vervet:

● NN

● NN

9.5 Valg av revisor

Vedtaksforslag:

Hyperion Øst velger revisor Simen Jagland fra Nitschke AS

10. Eventuelt
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