
 

SLM Oslo 
Innkalling til generalforsamling 

Sted:  SLM Oslo, Nedre Slottsgate 2E, 0153 OSLO 
Dato:  21. mars 2020 
Tid: 21:00 

 
 

20.1 Valg av ordstyrer 
Det har vært tradisjon for at nåværende formann har vært ordstyrer for møtet. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen velger Marius H. som ordstyrer for dette møtet. 

20.2 Valg av referent 
Referenten skriver protokollen fra møtet. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen velger Kent V. som referent for dette møtet. 

20.3 Valg av tellekorps 
Generalforsamlingen velger to deltakere som skal fungere som tellekorps dersom det er behov 
for nøyaktige stemmetall. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen velger XX og YY som tellekorps for dette møtet. 

20.4 Valg av to protokollunderskrivere 
Generalforsamlingen velger to deltakere som skal kontrollere og attestere at protokollen er 
korrekt og gjenspeiler beslutningene i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen velger YY og ZZ til å kontrollere og underskrive protokollen for 
dette møtet. 
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20.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Tidspunkt for generalforsamlingen ble annonsert i november. Innkallingen ble sendt ut til 
medlemmene en måned før satt dato for årsmøte. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen slik den foreligger. 

20.6 Styrets årsberetning 
Styrets årsberetning ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar styrets årsberetning til etterretning. 

20.7 Regnskap 2019 
Sammendrag av regnskapet for 2019 ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar regnskapet for 2020 til etterretning. 

20.8 Revisors beretning 
Revisors beretning ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning. 

20.9 Budsjett 2020 
Budsjettet for 2020 ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar budsjettet for 2020 til etterretning. 
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20.10 Kontingent 
I 2020 har vi en kontingent på 700 kroner. Denne har vært uendret siden 2020. Styret 
vurderer at det ikke er behov for ytterligere økninger frem mot 2021. 

Forslag til vedtak: 

Det er ingen økning i kontingenten i 2021. 

20.11 Saker fremmet av styret og/eller medlemmer 

20.11.1 Fokusområder for 2020 
Styret vurderer at for 2020 blir det viktig å ha fokus på 3 hovedområder.  

Forslag til vedtak: 

Fokuset til SLM Oslo skal i 2020 være. 
● Skape gode og attraktive fester. Utvikle et tydelig produkt med fokus på 

opplevelser og stemning.  
● Ivareta og rekruttere frivillige.  
● Stram økonomistyring og styrke egenkapitalen.  

20.12 Valg av styre, arbeidsutvalg, revisor og valgkomité 
Valgkomiteen presenterer sitt forslag til styre, arbeidsutvalg, revisor og valgkomité. 
 
Ønsker du å stille til valg ta kontakt med valgkomiten på valg@slmoslo.no 

Forslag til vedtak: 

(Fremmes på møtet av valgkomiteen) 
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ÅRSBERETNING SLM OSLO 2019  
 

Oppsummert 
I løpet av 2019 ble det avholdt 68 arrangementer på SLM Oslo og i underkant av 3000 
gjester har besøkt festene (ikke medregnet utleie til Bamsefester og Wish). Det har aldri vært 
avholdt så mange arrangementer før og antall gjester har økt med ca 50% i løpet av to år. 
  
Oslo Fetish Pride ble en stor suksess med rekordomsetning og oppslutning. Pride er en av 
våre viktigste inntektskilder. Mr Leather Norway ble gjenopplivet etter mange års dvale.  
 
Sponsoravtalen med DUO Shop er forlenget med 3 nye år, og det er inngått rabattavtaler for 
medlemmer med Pinpoint Piercing og et par First Hoteller i Oslo.  
 
Medlemstallene er stabile og det er god oppslutning av frivillige. Overskuddet for 2019 viser 
kr 312 965, noe styret er meget fornøyd med sett i lys av det er foretatt investeringer i blant 
annet nytt lydanlegg og kassesystem, samt husleien økte fra 1. januar.  

 

Styret  
Styret med arbeidsutvalg har i 2019 bestått av: Marius H, Kent V, Gorm L., Ivar Å, Trond M, 
Tore B og Heming T.  I 2019 har styret avholdt 10 styremøter.  

Medlemmer  
Pr 31.12.2019 hadde SLM Oslo 284 betalende medlemmer (293 i 2018) hvorav 5 er 
æresmedlemmer og 7 er styremedlemmer 

Aktiviteter  
I løpet av 2019 er det avholdt totalt 68 arrangementer (54 i 2018) fordelt på 23 Klubbkvelder, 
28 temafester, 5 fester og 1 Fetish Café under Oslo Pride, 2 Fetish Café, samt utleie av 
lokalene til Bamseklubben (4), Skorm Crisco Disco (2), Whish (2) og arrangement i samarbeid 
Oslo Fusion Filmfestival.  
 
Nytt av året var Fetish Café og Fotofriday. Disse vil bli gjentatt i 2020.  
Samlet antall registrerte besøkende (ikke medregnet Bamskeklubben og Wish ) er 2.975 
(2.441 i 2018). En økning på ca 22% fra 2018 og ca 52% økning fra 2017, noe styret er 
meget fornøyd med.  

   

 



 

Oslo Fetish Pride 
Oslo Fetish Pride ble arrangert i juni samtidig med Oslo Pride. SLM Oslo hadde stand i 
Spikersuppa/Pride Park som var bra besøkt, samt avholdt 5 fester (Åpningsfest, SLM Ung, 
Mixed, Haraball og Fuck The Rest). Nytt av året under Pride var Fetish Cafe med 
bruktmarked, noe som var en suksess.  
 
Videre var SLM Oslo godt synlig under paraden, samt President Marius deltok i en rekke 
debatter i Pride house. Mixed festen var utsolgt flere måneder i forkant, samt meget godt 
billettsalg til hovedfesten Haraball.  
 
Samlet registrert besøk på festene under Pride ble 670 (578 i 2018) og samlet omsetning 
under Pride ble ca kr 261.000 (kr 217.000 i 2018).  
 
Pride har blitt en av de viktigste inntektskildene for SLM Oslo, og styret vil i 2020 jobbe for å 
holde besøkstallet oppe og kostnadene nede.  

Mr. Leather Norway  
I 2019 ble konkurransen Mr Leather Norway gjenopplivet etter mange års dvale. Hele 5 
kandidater meldte seg, og Per Helge vant kåringen som ble avholdt under hovedfesten 
Haraball i forbindelse med Oslo Pride.  
 
Mr Leather Norway sponses med kr 15.000 til reise og opphold i forbindelse med den 
internasjonale finalen i Chicago mai 2020. DUO Shop sponset også med en lærjakke til verdi 
ca kr 7.600. Denne besluttet Per Helge å donere til en vervekampanje for de under 35 år, 
starter i januar 2020.  
 
Per Helge har representert tittelen på en forbilledlig måte og besøkt en rekke Pride og Fetish 
arrangementer i inn og utlandet. Styret besluttet å gi en ekstra bevilgning kr 10.000 til Mr 
Leather Norway 2019, øremerket opphold og reise til Pride besøk i Norge.  

Arctic Pilot Tromsø  
Styret deltok med to deltakere på Artic Pilot i november, et arrangement i regi av Per Helge i 
Tromsø som samlet ca 20 lærmenn fra hele Europa og USA.  
 
I år arrangerte SLM Oslo fetisjfest på utestedet Garasjen, hvor ca 40 deltakere deltok. Arctic 
Pride får mye oppmerksomhet i inn og utland via sosiale medier og fra deltakere, og er en 
arrangement styret ønsker å støtte og bidra til.  

Top of Europe  
Styret deltok med 2 deltakere på årsmøte i Top of Europe i Aarhus i juni.  
 

 



 

Fetish Café og donasjon til HIV Norge  
I løpet av året ble det 3 søndager arrangert Fetish Café med kunst- og bruktmarked på to av 
dem, og tilbud om portrettfoto for medlemmer på den tredje. Det settes opp flere tilsvarende 
cafeer i 2020.  
 
I forbindelse med Verdens Aidsdag 1. desember besluttet styret at inngangspengene fra 
festen før, samt salg av røde sløyfer i lær skulle doneres til organisasjonen HIVNorge. Totalt 
donerte SLM Oslo kr 6.540 til HIVNorge, som også hadde stand på den ene Fetish Cafeen.  

Sponsorer og avtaler  
I 2019 forlenget SLM Oslo sponsoravtalen med DUO Shop for 3 år, noe som gir en årlig 
utbetaling kr 20.000, samt gavekort samlet inntil kr 5000, lærjakke til Mr Leather Norway og 
10% rabatt for medlemmer av SLM Oslo.  
Videre er det i løpet av 2019 inngått følgende avtaler:  

-  Pinpoint Piercing, 10% rabatt for medlemmer  
-  First Hotel Grims Grenka og First Hotel Millenium 10% rabatt for medlemmer  

Forsikring 
I 2019 er det tegnet innbo, varebeholdning og ansvarsforsikring. 

Promotering 
Styret har i 2019 satset bevist på promotering og synlighet på sosiale medier. SLM Oslo er 
aktive på diverse grupper på Gaysir, samt nyhetsbrev, nettsiden slmoslo.no, Instagram, 
Facebook og Snapchat. I tillegg trykket SLM bladet «MiniLenka» til Pride.  
 
Klubben fikk flott omtale over 10 sider i Blikk (1/2019) og President Marius ble intervjuet i 
dobbeltsideoppslag i Søndagsutgaven av Aftenposten (23.06.19) I 2020 vil styret 
vedlikeholde og utvikle promoteringen ytterligere på overnevnte flater. 

Frivillige 
I 2019 har det vært god oppslutning om frivillig innsats, bl.a. var over 30 frivillige engasjert 
under Oslo Fetish Pride.  
 
Det er utviklet/programmert et nytt system for frivillige.  
 
I 2020 vil styret intensivere oppfølging av frivillige og jobbe for gode rutiner i forbindelse med 
bemanning av arrangementer. Videre vil styret fortsette arbeidet med å rekruttere frivillige. 
Bl.a. er det planlagt 4 samlinger/fester for de frivillige. All tips mottatt i bar øremerkes disse 
samlingene. 

 



 

Lokaler 
I løpet av 2019 har styret fortsatt oppgradering av lokalene som startet i 2018. I grove trekk 
er det investert i nytt lydanlegg, lufteluker montert, nytt kassesystem kjøpt og betalt (oppstart 
1. januar 2020), samt el.-anlegget er gjennomgått og utbedret. 
 
Styret har en plan for videre utbedringer og mindre oppgraderinger i 2020, samt datoer for 
dugnader er annonsert i kalenderen. 

Økonomi 
Resultatet for 2019 viser overskudd kr 312 965 (kr 308.735 i 2018).  
 
Sett i lys av at husleien gikk opp med ca 130.000  fra 1. januar og innvesteringer er foretatt 
(blant annet nytt kassestystem og høytaller- og lydannlegg), så er styret meget tilfreds med 
resultatet. 
 
Overskuddet har gått i sin helhet til å styrke balansen.  

Resultat 
Etter flere magre år anser styret økonomien fra og med året 2017 har snudd til det bedre og 
vurderes som god. SLM Oslo har et aktivitetsnivå som gir en sunn og god økonomi og nå 
evne til å dekke blant annet den økte husleie fra januar 2019.  
 
Videre anser styret det som svært viktig at det er full fokus på å holde kostnader nede og at 
årets overskudd ikke blir noen hvilepute. Ytterligere buffer må bygges opp for å være robuste 
mot evt. uforutsette hendelser, samt stå sterkere ved neste korsvei når ny husleiekontrakt 
skal inngås om ca 3 år og evt. leie / kjøp av nye lokaler vurderes  
 

 



SLM Oslo 

Årsregnskap for 2019 

 

 

Revidering av regnskapet 

 

Jeg har revidert SLM Oslo årsregnskap for 2019, som viser et overskudd på 312.965,90. 

Revisjonen er foretatt etter beste skjønn, og er utført ved at jeg har gjennomgått årets 

transaksjoner, kontrollert utvalgte bilag, vurdert bruken av de regnskapsprinsipp som er lagt til 

grunn, samt studert resultatregnskap og balanse. Spørsmål som har dukket opp i forbindelse 

med revisjonen er tatt opp med regnskapsfører og anses som avklart. 

 

Regnskapet viser at styret utøver god økonomisk kontroll med driften av virksomheten. Et godt 

overskudd bidrar positivt ved at midler kan settes av til nødvendige prosjekt som måtte komme 

seinere. Det at SLM Oslo har søkt momskompensasjon (og fått mer enn søkt beløp faktisk), 

viser at styret er interessert i å drive best mulig økonomisk, er våkne og benytter de 

mulighetene som finnes for å øke inntektene eller å redusere kostnadene. 

 

Regnskapet viser at man har vært nødt til å skrive av et tap på kontantkassen som svinn. Styret 

gir en grei redegjørelse for hvordan dette svinnet har oppstått. Kostnaden er regnskapsført, og 

jeg har grunn til å tro at med de nye rutiner og den kontroll som nå er med kontantstrømmen, så 

unngås tilsvarende situasjoner i fremtiden. Likeledes er det anført et svinn på varelageret som 

mulig skyldes dårlige rutiner på hvor ofte varelageret kontrolltelles. Styret opplyser at nytt 

kassasystem som er i bruk fra 2020 vil eliminere dette problemet. 

 

Som revisor for SLM Oslo har jeg deltatt på et par styremøter, for å få innsikt i hvordan styret 

jobber og for å se litt på hvilke rutiner som brukes i den kontinuerlige driften av klubben. 

 

Etter min vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende prinsipp for god 

regnskapsskikk. Regnskapet gir dermed et forsvarlig uttrykk for virksomhetens økonomiske 

stilling per 31. desember 2019, og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret. Jeg anbefaler 

derfor at årsregnskapet godkjennes. 

 

Oslo, 18. februar 2020 

 

 

 

 

Sigve Sandvik Lærdal 

revisor 



Budsjett

2018 2 019 2 020

Driftsinntekter    

Salg bar* 465 173 591 162 500 000

Inngang* 263 657 354 431 300 000

Medlemskontingent** 201 200 185 500 190 000

Norsk Tipping Grasrotandelen 40 631 53 063 45 000

Gave / Samarbeidsavtale 15 000 20 000 20 000

Momskompensasjonsordning  35 268 40 000

Annen inntekt 24 915 64 656 45 000

SUM Driftsinntekter 1 010 576 1 304 080 1 140 000

   

Driftsutgifter*    

Leie lokaler 252 992 381 732 385 000

Lys, varme lokaler 20 430 17 802 20 000

Renhold lokaler 5 472 286 4 000

Annen kostnad lokaler 3 112 10 122 10 000

Inventar 73 902 44 524 40 000

Reparasjon og vedlikehold av bygning 8 668 9 138 10 000

Varekjøp øl, vin mm 224 109 258 595 250 000

Endring varelager*** + 59 433 11 536  

Frivilligkostnader  6 029 15 000

Dugnadsmat 14 661 14 267 20 000

Maskinvare og Software 0 0 3 000

Driftsmateriale 17 683 22 258 20 000

Honorar regnskap +revisjon 18 705 17 895 30 000

Kontorrekvisita 697 1 368 2 000

Trykksaker 8 154 8 316 5 000

Underholdning 5 389 7 500 10 000

Gaver 0 4 540 1 000

Porto 0 191 0

Internett og onlinetjenester 8 139 8 315 10 000

Taxi og transport 10 129 6 595 4 000

Reisekostnader ToE 7 551 5 030 10 000

Mr Leather Norway 10 000 0 20 000

Artic Pilot Tromsø 0 0 10 000

Reklamekostnad 0 0 2 000

Kontingent ToE**** 1 611 945 1 000



Oslo Pride 32 106 61 779 55 000

Skjenkeløyve 12 428 5 200 8 000

Annen kostnad/diverse kostnader 7 702 24 954 25 000

Vipps,Bank- og kortgebyr 8 070 6 821 8 000

Transaksjonsavgfit 18 299 17 723 17 000

Avskrivning 0 40 124 40 000

SUM Driftsutgifter 703 025 993 585 1 035 000

   

DRIFTSRESULTAT 307 551 309 495 105 000

Renteinntekter 1 187 3 470 5 000

ÅRSRESULTAT 308 738 312 965 110. 0

*I April 2018 ble SLM OSLO momspliktig   ** Av kontingentinntekter kr 201.200 utgjør kr 111.500 for 
kalenderåret 2018, resten for 2019  ***Varelager er tatt med i balansen    ****I 2018 betalt for året 2016 
og 2017



BALANSE SLM OSLO PR 31.12.2019

Eiendeler 31.12.2018 31.12.2019

Anleggsmidler

Kontormaskiner 40 124

Checkin Saldobeløp 3 000 3 000

Sum Anleggsmidler 3 000 43 124

Omløpsmidler

Varebeholdning bar 59 533 47 897

Kundefordringer 28 912 17 259

Andre omløpsmidler 500 500

Kasse bar og dør 11 060 17 125

Bank 64 598 89 548

Plasseringskonto 351 053 603 377

Sum omløpsmidler 518 585 776 706

Sum Eiendeler 518 585 819 830

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Annen Egenkapital 507 918 820 789

Uttak av varer og tjenester -3 435 3 435

Sum Egenkapital 504 483 817 354

Kortsiktig gjeld

Leverandører, kreditorer 15 515 0

Oppgjørskonto avgifter -11 414 -12 524

Avsetning til dekning av kommende 
kostander

10 000 15 000

Sum kortsiktig gjeld 14 101 2 476

Egenkapital og gjeld 518 585 819 830



SLM Oslo 

Årsregnskap for 2019 

 

 

Revidering av regnskapet 

 

Jeg har revidert SLM Oslo årsregnskap for 2019, som viser et overskudd på 312.965,90. 

Revisjonen er foretatt etter beste skjønn, og er utført ved at jeg har gjennomgått årets 

transaksjoner, kontrollert utvalgte bilag, vurdert bruken av de regnskapsprinsipp som er lagt til 

grunn, samt studert resultatregnskap og balanse. Spørsmål som har dukket opp i forbindelse 

med revisjonen er tatt opp med regnskapsfører og anses som avklart. 

 

Regnskapet viser at styret utøver god økonomisk kontroll med driften av virksomheten. Et godt 

overskudd bidrar positivt ved at midler kan settes av til nødvendige prosjekt som måtte komme 

seinere. Det at SLM Oslo har søkt momskompensasjon (og fått mer enn søkt beløp faktisk), 

viser at styret er interessert i å drive best mulig økonomisk, er våkne og benytter de 

mulighetene som finnes for å øke inntektene eller å redusere kostnadene. 

 

Regnskapet viser at man har vært nødt til å skrive av et tap på kontantkassen som svinn. Styret 

gir en grei redegjørelse for hvordan dette svinnet har oppstått. Kostnaden er regnskapsført, og 

jeg har grunn til å tro at med de nye rutiner og den kontroll som nå er med kontantstrømmen, så 

unngås tilsvarende situasjoner i fremtiden. Likeledes er det anført et svinn på varelageret som 

mulig skyldes dårlige rutiner på hvor ofte varelageret kontrolltelles. Styret opplyser at nytt 

kassasystem som er i bruk fra 2020 vil eliminere dette problemet. 

 

Som revisor for SLM Oslo har jeg deltatt på et par styremøter, for å få innsikt i hvordan styret 

jobber og for å se litt på hvilke rutiner som brukes i den kontinuerlige driften av klubben. 

 

Etter min vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende prinsipp for god 

regnskapsskikk. Regnskapet gir dermed et forsvarlig uttrykk for virksomhetens økonomiske 

stilling per 31. desember 2019, og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret. Jeg anbefaler 

derfor at årsregnskapet godkjennes. 

 

Oslo, 18. februar 2020 

 

 

 

 

Sigve Sandvik Lærdal 

revisor 


