Innkalling til Generalforsamling i SLM Oslo
Lørdag 24. mars 2018, klokken 21:00, Rådhusgata 28, Oslo

GF18-01 Konstituering
GF18-01.1 Godkjenning av innkalling
Møtet har blitt innkalt en måned senere enn fastsatt i vedtektene. Dette fordi vi ønsket å ha ett
komplett regnskap klart før innkallingen ble sendt ut.
Innkallingen ble sendt ut til medlemmene en måned før satt dato for årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen slik den foreligger.

GF18-01.2 Valg av ordstyrer
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen velger Marius H. som ordstyrer for dette møtet.

GF18-01.3 Valg av referent
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen velger Peder N. som referent for dette møtet.

GF18-01.4 Valg av tellekorps
Generalforsamlingen velger to deltakere som skal fungere som tellekorps dersom det er behov for
nøyaktige stemmetall.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen velger XXXX og XXXX som tellekorps for dette møtet.

GF18-01.5 Valg av to protokoll underskrivere
Generalforsamlingen velger to deltakere som skal kontrollere og attestere at protokollen er korrekt
og gjenspeiler beslutningene i møtet.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen velger XXXX og XXXX til å kontrollere og underskrive protokollen fra dette
møtet.
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GF18-02 Årsberetning
GF18-02.1 Styrets årsberetning
Styrets årsberetning ligger som vedlegg til innkallingen.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar årsberetning til etterretning.

GF18-02.1 Revisors uttalelse
Revisors uttalelse blir fremlagt på generalforsamlingen.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar revisors uttalelse til etterretning.

GF18-03 Økonomi
GF18-03.1 Regnskap 2017
Regnskapet viser et overskudd på 93 922 kroner. Dette kommer godt med når vi forventer en større
økning i husleien fra 2019.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2017.

GF18-03.2 Budsjett 2018
Budsjettet er satt opp med tanke på å ta høyde for å en økt husleie og ett ønske om å bygge opp
egenkapitalen. Normalt bør egenkapitalen ligge på nivå med seks måneders utgifter.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for 2018 slik det foreligger.

GF18-03.3 Kontingent for 2018
Grunnet økt husleie og mange år hvor kontingenten ikke har blitt justert foreslås nå en moderat
justering på 100 kroner.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen setter kontingenten for 2018 til 600 kroner.
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GF18-03.4 Kontingent for 2019
Kontingenten for neste år må fastsettes før neste år trer i kraft. Siden medlemskap gjelder fra 1.1. og
det er før årsmøtet 2019. En økning på 100 i året tilsvarer en økning under 9 kroner i måneden.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen setter kontingenten for 2019 til 700 kroner.

GF18-04 Ansvarsfrihet for avgående styre
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen fritar det avgående styret for ansvar etter de opplysningene som har blitt
presentert for generalforsamlingen.

GF18-05 Vedtektsendringer
Styrets endringsforslag til vedtektene ligger som vedlegg.

GF18-06 Valg
Valgkomiteen presenterer sitt forslag til styre, revisor og ny valgkomité.
Ønsker du å gi innspill til valgkomiteens arbeid kan det gjøres på epost til valg@slmoslo.no

GF18-06.1 Valg av styre
Avhengig av vedtektsendringene skal det velges ett styre på 3 eller 8 personer.

GF18-06.2 Valg av arbeidsutvalg
Avhengig av vedtektsendringene skal det velges ett arbeidsutvalg på minimum 4 personer.

GF18-06.3 Valg av revisorer
Det skal velges en eller to revisorer som skal revidere regnskap og ellers følge med på klubbens
arbeid.

GF18-06.4 Valg av valgkomité
Valgkomiteen består av to til tre personer.

Vel møtt!

3 av 4

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjeldende vedtekter
Årsberetning
Balanse 2017
Regnskap 2017 / Budsjett 2018
Vedtektsendringer
Husregler

4 av 4

Vedtekter for SLM Oslo
Vedtatt på klubbens ekstraordinære generalforsamling 09.04.88 og revidert på ordinær
generalforsamling 11.03.89, 20.10.90, 23.10.93, 22.10.94, 25.11.95, 18.01.97, 17.01.98,
ekstraordinær generalforsamling 07.11.98 og ordinær generalforsamling 06.02.99 og
15.02.03 og på ordinær generalforsamling 14.02.15.
§ 1 Navn og formål:
1.1

Klubbens navn er Scandinavian Leather Men Oslo, forkortet til SLM Oslo.

1.2

Klubbens formål er å fremme kameratskap mellom fetisj- og SM-interesserte
homofile og bifile menn, samt å ta være på og støtte hverandre også i vår
seksuelle utvikling som lærhomser. Klubben skal arbeide for
menneskerettigheter som angår vårt fellesskap. Medlemmenes påkleding er lær,
gummi, uniform eller jeans. Klubben skal oppmuntre til sikker og ansvarlig sex.
Rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer og handlinger er uforenlig med
medlemskap i SLM Oslo. Klubben er partipolitisk uavhengig.

1.3

Klubbens hjemsted er Oslo.

1.4

Klubben er tilsluttet Top of Europe (ToE), et samarbeidsorgan for lærklubber i
Norden og Baltikum.

1.5

Alle verv i SLM-Oslo er ulønnede.

§ 2 Medlemskap:
2.1

Som medlem kan opptas enhver mann som har fylt 18 (atten) år og som
sympatiserer med klubbens formål.

2.2

Medlemskap gir adgang til klubbens sammenkomster, og adgang til utenlandske
klubber etter avtale med disse.

2.3

Styret har adgang til å opprette sammenkomster som kun retter seg til deler av
medlemsmassen.

§ 3 Kontingent:
3.1

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og følger kalenderåret.

§ 4 Opphør av medlemskap:
4.1

Medlemskapet opphører ved at man melder seg ut skriftlig. Om kontingenten
ikke betales innen frist satt av styret suspenderes rettighetene som følger av
medlemskapet inntil kontingenten er betalt.

§ 5 Generalforsamling:
5.1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år
innen utløpet av februar.

5.2

Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst en måneds varsel.
Innkalling skjer ved e-post om medlemmet ikke tre måneder før
generalforsamlingen har meldt fra til styret om at de ønsker innkalling pr brev.

5.3

Saker og forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, må være styret i hende senest 1. desember, slik at det følger
innkallingen til ordinær generalforsamling.

5.4

Generalforsamlingens dagsorden består av:
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9

Val av ordstyrer
Valg av referent og tellekorps
Valg av to (2) protokollunderskrivere
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets årsberetning
Økonomisk rapport
Ansvarsfrihet for avgående styre
Valg av styre, revisorer og valgkomité
Kontingent for kommende år

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:
6.1

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når 50% av styret eller medlemmene
skriftlig ønsker det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med
minst tre (3) ukers varsel og innkallingen skal inneholde dagsorden for møtet.

§ 7 Styre:
7.1

Klubben ledes av et styre bestående av formann, og ytterligere 7 medlemmer,
valgt for en periode på ett år på klubbens generalforsamling. Styret konstituerer
seg selv. I konstitueringen bør styret utpeke en nestleder og en kasserer. Vervet
som nestleder kan kombineres med et annet verv, men ikke med vervet som
formann. Om formannen blir ute av stand til å ivareta sine plikter skal nestleder
overta.

7.2

Nytt styre velges på generalforsamling hvert år innen utgangen av februar. Det
gamle styret overlapper det nye ut februar/mars for å sikre kontinuitet.

7.3

Styret skal følge funksjonsbeskrivelsen som bør oppdateres etter at nytt styre
tiltrer.

7.4

Styret er vedtaksdyktige når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Ved likt stemmetall har formann dobbeltstemme

§ 8 Regnskapsår:
8.1

Klubbens regnskapsår følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12. Styret hefter for
klubbens økonomiske forpliktelser.

§ 9 Mr Leather Norway:
9.1

Styret kan beslutte å avholde kåring av Mr Leather Norway. Kåring kan ikke skje
oftere enn en gang i året. Mr Leather Norway har rett til å delta ved Mr Leather
Europe eller andre internasjonale kåringer og bruke tittelen i denne
sammenhengen. Styret beslutter om klubben støtter deltagelsen ved Mr Leather
Europe eller andre internasjonale kåringer økonomisk.

9.2

Menn som ønsker å stille som kandidat til Mr Leather Norway skal melde dette til
styret innen utgangen av mars hvert år. Kandidater til Mr Leather Norway må
være medlem av SLM Oslo når de melder sitt kandidatur og om de blir kåret,
gjennom hele året de bærer tittelen.

9.3

Om det er flere kandidater til Mr Leather Norway avgjør styret på hvilken måte
Mr Leather Norway skal kåres. Ved minst tre kandidater skal det avholdes
konkurranse. Den som velges til Mr Leather Norway skal på en positiv måte
representere klubben og fetisj/BDSM-miljøet i Norge.

9.4

Den kårede Mr Leather Norway bærer tittelen ett år fra kåringen, eller inntil ny
kåring finner sted. Senere kan personen bruke tittelen med tilføyelse av årstallet
kåringen fant sted.

9.5

Hvis Mr Leather Norway i løpet av perioden eller senere oppfører seg på en måte
som er egnet til å rette et negativt søkelys mot klubben eller fetisj/BDSM-miljøet i
Norge eller på annen måte skader klubben kan styret ved enstemmighet på lovlig
innkalt styremøte frata personen retten til å bruke tittelen.

§ 10 Eksklusjon:
10.1

Styret kan ekskludere et medlem ved brudd på vedtektene. Vedtaket kan ankes til
klubbens generalforsamling.

§ 11 Vedtektsendringer:
11.1

Endring av vedtektene krever vedtak om dette på en generalforsamling med 2/3
(to tredjedels) flertall.

§12 Oppløsing:
12.1 Klubben kan oppløses såfremt det ved skriftlig avstemming med 2/3 (to
tredjedels flertall fattes vedtak om dette på 2 (to) påfølgende generalforsamlinger,
hvorav 1(en) ordinær.

Årsberetning 2017
SLM Oslo hadde i 2017 186 betalende medlemmer
Styret:
Styret har i 2017 vært: Marius H., Per Kristian K., Peder N., Gorm L., Georg U., Ivar Å, Arve S.,
Magne E.
I 2017 har styret avholdt 10 styremøter.
Pga. sykdom og andre personlige forhold har mye av styrearbeid i 2017 falt på et mindretall av
styret. Det er derfor ønskelig at organisering av styret og oppgaver knyttet til klubbens ledelse og
drift endres slik at man får en effektiv arbeidsfordeling med arbeidsgrupper som tar hånd om
enkelte ansvarsområder (se vedtektsforslag til generalforsamlingen).
Aktiviteter:
I løpet av 2017 er det avholdt 17 klubbkvelder. I tillegg er det arrangert 23 temafester.
Festene har i løpet av 2017 fått økt oppslutning - noe som bekreftes av høyere omsetning.
Pride ble avholdt i Juni. SLM hadde stand i Spikersuppa, samt avholdt fem fester (Åpningsfest,
SLM Ung, Fetish Mix, Leather Pride og Fuck the Rest). I paraden stilte SLM med ca 15 deltakere.
Styret konkluderer med at Priden var en suksess for SLM. Standen i Spikersuppa fikk mye
oppmerksomhet, det ble i løpet av Pride vervet mange nye medlemmer, samt festene ble godt
besøkt.
Priden er SLM sin største inntektskilde, og for fremtidige Pride arrangementer ser styret nytte av at
det fokuseres på god promotering og gjennomføring av festene.
I september arrangerte SLM Oslo Leather Week. Dette kom i stand som følge av premieren på
filmen Tom of Finland. Det ble arrangert to fester på SLM med god oppslutning.
I løpet av 2017 er ny nettside lansert, samt økt fokus på promotering av festene. Styret konkluderer
med at tiltakene har gitt effekt i form av økt deltagelse på festene.
SLM fikk oppmerksomhet høsten 2017 i forbindelse med Nrk programmet «Jævla Homo» hvor en
episode omhandlet hva homosex er og ikke er.
Lokalene har også blitt benyttet av Bamseklubben til deres Bearcave fester og av Aksel Skorm til
flere fester. Disse har vært godt besøkte, sistnevnte har laget kø helt bort til hjørnet ved Dubliner.
Vi har økt fokuset på frivillige, både på opplæring og ivaretaking. Det ble arrangert en middag
søndagen etter Pride for de som stilte opp. Og et julebord for alle frivillige i desember.
Lokaler:
Leiekontrakten for lokalene går ut 1.1. 2019. I henhold til kontrakten har SLM mottatt et tilbud om
ny kontrakt og husleie. Tilbudet innbærer en økning av husleien med ca 80%.
Innen utgangen av August må SLM ha avklart om vi skal fortsette å være i Nedre Slottsgate, eller
om andre alternativer er bedre egnet.

Økonomi
Regnskapet for 2017 viser overskudd kr 93.922. Etter flere år med negativt resultat har økt fokus
på inntekter og kostnader snudd trenden. Styret er tilfreds med resultatet for 2017.
Pga. varslede økning av husleie med kr 200.000 fra 1.1. 2019 og usikkerhet p.t. rundt fremtidige
lokaler er klubben helt avhengig av ytterligere inntektsøkning for å kunne overleve.

Fokus 2018

Styret vurderer at for 2018 blir det viktig å ha fokus på 3 hovedområder:
- Avklare fremtidige lokaler

- Øke omsetning og bygge buffer: - Fokus på innkreving av kontigent, fast skjenkebevilgning, god
promotering av fester.

- Forbedre struktur på verving og oppfølging av frivillige.

Styret
Januar 2018

BALANSE SLM

Eiendeler
Omløpsmidler
Kundefordringer
iZettle ikke avregnet
Vipps – ikke avregnet
Andre omløpsmidler
Depositum husleie
Kasse bar og dør
Bank
Plasseringskonto
Sum omløpsmidler

31.12.2016
7 327
1 192
3 900
500
48 355
11 668
24 462
90 466
187 870

31.12.2017
15 313
20 222
101
500
48 355
5 880
72 007
144 491
306 869

187 870

306 869

200 412
12 542
187 870

187.870
96 922
284 792

Sum Eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen Egenkapital
Årsresultat (opptjent egenkapital)
Sum Egenkapital

-

Kortsiktig gjeld
Leverandører, kreditorer
Sum kortsiktig gjeld
Egenkapital og gjeld

22 077
22 077
187 870

306 869

SLM
Regnskap 2017 / Budsjett 2018
Regnskap
2016

Budsjett
2018

2017

Driftsinntekter
Salg bar
Inngang
Medlemskontingent
Norsk Tipping Grasrotandelen
Gave / Samarbeidsavtale
Annen inntekt

325 479
171 310
78 000
22 047
6 500
11 330

471 716
156 643
93 050
24 376
21 500
18 495

530 000
170 000
180 000
25 000
20 000
5 000

SUM Driftsinntekter

614 666

785 780

930 000

Driftsutgifter
Leie lokaler
Lys, varme lokaler
Renhold lokaler
Annen kostnad lokaler
Inventar
Reparasjon og vedlikehold av bygning

239 759
12 756
347
22 628
23 440
1 123

270 181
31 523
753
1 341
15 116
5 667

252 000
30 000
1 000
10 000
10 000
5 000

Varekjøp øl, vin mm
Varekjøp til bar
Varekjøp til fester

149 398
6 206
2 287

206 597
5 782
1 431

225 000
7 000
3 000

-8265
4 738
1 000
11 956
7 400
4 007
125
7 690
7 677
1 000
4 048
9 414
2 778
9 144
4 125
1 025
72 714
1 700
11 552
591
5 932
9 364
11

0
2 133
0
14 405
10 440
2 039
2 838
27 440
0
0
839
11 051
12 218
0
1 175
0
28 254
14 655
1 827
0
7 275
14 273
141

5 000
2 000
15 000
13 000
4 000
4 000
15 000
10 000
1 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
1 100
35 000
15 000
7 000
0
7 000
17 000
900

SUM Driftsutgifter

627 724

689 394

730 000

DRIFTSRESULTAT

-13 058

96 386

200 000

516

536

500

-12 542

93 922

200 500

Varekostnad styremøter
Dugnadsmat
Maskinvare og Software
Driftsmateriale
Honorar regnskap
Kontorrekvisita
Trykksaker
Underholdning
Styremøter og barvakter
Gaver
Porto
Internett og onlinetjenester
Taxi og transport
Reisekostnader ToE
Reklamekostnad
Kontingent ToE
Oslo Pride
Skjenkeløyve
Annen kostnad/diverse kostnader
Feil kontantbeholdning
Bank- og kortgebyr
iZettle avgift
Vipps

Renteinntekter
ÅRSRESULTAT

Vedtekter for SLM Oslo
Vedtatt på klubbens ekstraordinære generalforsamling 09.04.88 og revidert på ordinær
generalforsamling 11.03.89, 20.10.90, 23.10.93, 22.10.94, 25.11.95, 18.01.97, 17.01.98,
ekstraordinær generalforsamling 07.11.98 og ordinær generalforsamling 06.02.99, 15.02.03,
14.02.15 og xx.xx.2018

§ 1 Navn og formål
1.1 Klubbens navn er Scandinavian Leather Men Oslo, forkortet til SLM Oslo.
1.2 Klubbens formål er å fremme kameratskap mellom fetisj- og BDSM-interesserte homofile og bifile
menn, samt å ta vare på og støtte hverandre i vår utvikling som lærhomser. Klubben skal arbeide for
menneskerettigheter som angår vårt fellesskap. Medlemmenes påkleding er lær, gummi, uniform,
sportstøy og andre fetisjer som nevnt i klubbens kleskode.
Klubben skal oppmuntre til og legge til rette for trygg, sikker og samtykkende sex.
Bruk av narkotiske stoffer på klubben, eller på arrangementer eller reiser i klubbens regi er ikke
akseptabelt. Bruk av narkotiske stoffer vil kunne føre til bortvisning, og gjentatte brudd kan føre til
eksklusjon.
Rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og symboler er uforenlig med medlemskap i
SLM Oslo.
Klubben er partipolitisk uavhengig.
1.3 Klubbens hjemsted er Oslo.
1.4 Klubben er tilsluttet Top of Europe (ToE), et samarbeidsorgan for lærklubber i Norden og
Baltikum.
1.5 Alle verv i SLM Oslo er ulønnede.

§ 2 Medlemskap
2.1 Som medlem kan opptas enhver selvdefinerende mann som har fylt 18 (atten) år og som
sympatiserer med klubbens formål.
2.2 Medlemskap gir adgang til klubbens sammenkomster, og adgang til Norske og utenlandske
klubber etter avtale med disse.
2.3 Styret har adgang til å opprette sammenkomster som kun retter seg til deler av medlemsmassen.

§ 3 Kontingent
3.1 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og følger kalenderåret.

§ 4 Opphør av medlemskap
4.1 Medlemskapet opphører ved at man melder seg ut skriftlig. Om kontingenten ikke betales innen
frist satt av styret suspenderes rettighetene som følger av medlemskapet inntil kontingenten er
betalt.

§ 5 Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utløpet av mars
måned.
5.2 Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst en måneds varsel. Innkalling skjer ved epost om medlemmet ikke tre måneder før generalforsamlingen har meldt fra til styret om at de
ønsker innkalling pr brev.
5.3 Saker og forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
styret i hende senest 1. desember, slik at det følger innkallingen til ordinær generalforsamling.
5.4 Generalforsamlingens dagsorden består av:
5.4.1 Valg av ordstyrer
5.4.2 Valg av referent og tellekorps
5.4.3 Valg av to (2) protokollunderskrivere
5.4.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
5.4.5 Styrets årsberetning
5.4.6 Regnskap
5.4.7 Budsjett
5.4.8 Kontingent
5.4.9 Saker fremmet av styret og/eller medlemmer
5.4.10 Valg av styre, revisorer og valgkomité

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når 50% av styret eller medlemmene skriftlig ønsker
det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst tre (3) ukers varsel og
innkallingen skal inneholde dagsorden for møtet.

§ 7 Styre
7.1 Klubben ledes av et styre bestående av formann, og ytterligere minimum 2 medlemmer, valgt for
en periode på ett år på klubbens generalforsamling. Styret konstituerer seg selv. I konstitueringen
bør styret utpeke en sekretær og en kasserer. Vervet som sekretær kan kombineres med et annet
verv, men ikke med vervet som formann. Om formannen blir ute av stand til å ivareta sine plikter skal
sekretær overta.
7.2 Styret velges på generalforsamling hvert år innen utgangen av mars.
7.3 Styret er vedtaksdyktige når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
7.4 Styret har ansvar for å følge opp, revidere og håndheve husreglene.

§8 Arbeidsutvalget
8.1 Arbeidsutvalget består minimum 4 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Ved frafall
eller utvidede behov kan styret supplere medlemmer.
8.2 Arbeidsutvalget bistår styret med å ivareta oppgaver som koordinering av frivillige,
medlemsoppfølging, pr og bardrift. Styret kan delegere andre oppgaver til arbeidsutvalget.
8.3 Arbeidsutvalget rapporterer til styret og har møteplikt, tale- og forslagsrett på styremøter.

§ 9 Regnskapsår
9.1 Klubbens regnskapsår følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12.

§ 10 Mr Leather Norway
10.1 Styret kan beslutte å avholde kåring av Mr Leather Norway. Kåring kan ikke skje oftere enn en
gang i året. Mr Leather Norway har rett til å delta ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale
kåringer og bruke tittelen i denne sammenhengen. Styret beslutter om klubben støtter deltagelsen
ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale kåringer økonomisk.
10.2 Medlemmer som ønsker å stille som kandidat til Mr Leather Norway skal melde dette til styret
innen utgangen av mars hvert år. Kandidater til Mr Leather Norway må være medlem av SLM Oslo
når de melder sitt kandidatur og om de blir kåret, gjennom hele året de bærer tittelen.
10.3 Om det er flere kandidater til Mr Leather Norway avgjør styret på hvilken måte Mr Leather
Norway skal kåres. Ved minst tre kandidater skal det avholdes konkurranse. Den som velges til Mr
Leather Norway skal på en positiv måte representere klubben og fetisj/BDSM-miljøet i Norge.
10.4 Den kårede Mr Leather Norway bærer tittelen ett år fra kåringen, eller inntil ny kåring finner
sted. Senere kan personen bruke tittelen med tilføyelse av årstallet kåringen fant sted.
10.5 Hvis Mr Leather Norway i løpet av perioden eller senere oppfører seg på en måte
som er egnet til å rette et negativt søkelys mot klubben eller fetisj/BDSM-miljøet i Norge eller på
annen måte skader klubben kan styret ved enstemmighet på lovlig innkalt styremøte frata personen
retten til å bruke tittelen.

§ 11 Eksklusjon
11.1 Styret kan ekskludere et medlem ved brudd på vedtektene eller husreglene. Vedtaket kan ankes
til klubbens generalforsamling.

§ 12 Vedtektsendringer
12.1 Endring av vedtektene krever vedtak om dette på en generalforsamling med 2/3 (to tredjedels)
flertall.

§13 Oppløsing
13.1 Klubben kan oppløses såfremt det ved skriftlig avstemming med 2/3 (to tredjedels flertall fattes
vedtak om dette på 2 (to) påfølgende generalforsamlinger, hvorav 1(en) ordinær.

Husregler SLM Oslo
Hos SLM Oslo har vi noen enkle ordensregler. Brudd på disse kan føre til utkastelse, og i verste fall
utestengelse fra klubben.
•
•
•
•
•
•
•

Ikke bruk av narkotika på klubben vår
Ikke ta bilder, med mindre tillatelse er innhentet fra et styremedlem
Respekter andres intimsone
Ta et nei for et nei!
Ikke klå på noen med mindre du har fått tillatelse fra vedkommende selv, eller vedkommendes
Master.
Vi oppfordrer på det sterkeste til sikker sex! Bruk kondom, de er gratis!
Og for øvrig; "Vær grei, eller vær hjemme!"

Now, og find a dick to play with, don't be one!

