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Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 
 
Sak 2 Valg av dirigent  

Forslag fra styret: Trond Larsen 
 
Sak 3 Valg av protokollførere(e)  

Forslag fra styret:  
 
Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
 
Sak 6  Godkjenning av saksliste  

Forslag fra styret: Sakslisten godkjennes.  
 
Sak 7  Godkjenning av forretningsorden 

Vedlagte forslag til forretningsorden. 
Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.  

 
Sak 8 Oslo rugbykrets beretning 2020 
 Vedlagt beretning 

Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes.  
  

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand  
Vedlagt regnskap. Kontrollkomiteens innstilling sendes så snart den foreligger. 
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.  

  
Sak 10 Nedleggelse av Oslo rugbykrets 
 Vedlagt saksnotat og forslag til vedtak 
 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent  

Den fastsatte medlemskontingenten skal gjelde hvis Norges rugbyforbund skulle velge å ikke 
legge ned Oslo rugbykrets.  
Forslag fra styret: Medlemskontingenten fastsettes til 100,- 

  
Sak 12  Oslo rugbykrets budsjett 2021 

Vedlagt forslag til budsjett. Budsjettet legges frem som et veiledende budsjett som skal 
gjelde hvis Norges rugbyforbund skulle velge å ikke legge ned Oslo rugbykrets.  
Forslag fra styret: Budsjettet vedtas 

 
Sak 13 Valg 
 Valgkomiteens innstilling ettersendes så snart den foreligger 
 
 13.a.1.  Valg av styreleder. 
 13.a.2 Valg av nestleder. 

13.a.3 Valg av inntil 4 styremedlem[mer]. 
13.a.4 Valg av varamedlem[mer]. 



 
13.b.1  Valg av 2 medlemmer til kontrollutvalg  
13.b.2 Valg av varamedlem[mer] til kontrollutvalget 
 

 
13.c  Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget 

har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
 

Forslag fra styret: Styret får fullmakt til å velge representanter 
 

13.d.1 Valg av leder av valgkomité 
Forslag fra styret: Tomas Donnelly 
 
13.d.2  Valg av 2 medlemmer til valgkomite 
Forslag fra styret: Jakub Petrynski og Mayken Slorbakk 

 
13.d.3 Valg av varamedlem til valgkomite  

  
 



Sak 7: Forslag til forretningsorden for Oslo rugbykrets’ ting 2021 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 
4. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 
tredje gang.  

5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp 
til votering. Forslaget sendes elektronisk på e-post til dirigenten (e-postadresse oppgis i 
møtet) samtidig som man gjør oppmerksom på sendt mail i chatten.  

8. Valg foregår elektronisk via crowdsignal hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 
fremmes krav om det. 

9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

10. I protokollen føres det inn forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 
 



Sak 8 – Beretning for Oslo rugbykrets 2020 
 
Styret ble valgt på kretsens ting 13.08.2020 og har bestått av: 
 
Leder: Trond Larsen 
Nestleder: Elisabeth Berentzen 
Styremedlemmer: David Gould, Rebecka Lund og Petter Mathiesen 
Varamedlem: Marita Evjen 
 
Det har vært avholdt 3 styremøter: 27.08.2020, 22.10.2020 og 10.12.2020. Grunnet korona-
pandemien har alle møter vært avholdt digitalt.   
 
Det har ikke vært mye aktivitet i Oslo rugbykrets i 2020, mye grunnet Korona-pandemien og de 
begrensninger i aktivitet denne har medført. Det har ikke vært arrangert konkurranser eller 
samlinger i regi av Oslo rugbykrets i 2020. 
 
Det har vært et tett og godt samarbeid mellom Oslo rugbykrets og interimsstyret i Region øst. 
 
Det har vært arbeidet med følgende saker: 
 
Rehabilitering av Voldsløkka og prosess for økt tilgang på baner for sesongen 2021. 
 
Bymiljøetaten i Oslo kommune startet høsten 2020 på arbeid med å rehabilitere gresset på 
Voldsløkka. Forhåpentlig vil dermed gressmatte se vesentlig bedre ut i sesongen 2021 enn den har 
gjort de siste årene. Planen er at Voldsløkka skal være tilgjengelig for trening som normalt tidlig i mai, 
men dette er ikke endelig avklart. 
 
I forbindelse med dette arbeidet startet Oslo rugbykrets en prosess for å undersøke muligheten for å 
etablere en ekstra rugbybane på Voldsløkka. Etter flere runder med Oslo fotballkrets, Oslo 
idrettskrets og bymiljøetaten måtte dessverre planene for en utvidelse legges på is for sesongen 
2021. For å avgjøre om det i det hele tatt er mulig med en utvidelse må gressmatta måles opp i mer 
detalj, og alle parter er enige om å kikke mer på saken så snart vinteren er over og gressmatta kan 
benyttes. Vi har fått tilbud fra Oslo idrettskrets om tilgang på baner øst og sørøst i Oslo, og krets eller 
region vil følge opp dette nærmere.  
 
Fordeling av banetid for sommersesongen 2021 
 
Resultatet av banefordelingsmøte ble da at Oslo rugbykrets har tilgang til de samme baner som i 
2020. Klubbene er nå bedt om å fremme forslag til treningstider slik at banefordelingsprosessen kan 
gjennomføres i løpet av mars måned. 
  
Fremtidig organisering av krets/region 
 
Se egen sak på kretstinget 
 
Andre aktiviteter 
 
Styreleder Trond Larsen og styremedlem Rebecka Lund deltok som delegater fra Oslo rugbykrets på 
Oslo idrettskrets’ ting den 7. oktober 2020.  
 
Styreleder har deltatt på flere møter mellom idrettslag, særkretser og Oslo idrettskrets vedrørende 
korona-pandemien og de begrensninger som følger av denne. 



DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2020 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Støtte Oslo idrettskrets 0 0
Kontingenter 2 000 4 000

Sum driftsinntekter 2 000 4 000

Driftskostnader
Leie av kontorlokaler/post OiK 3 488 3 488
Rektutteringsstøtte klubber 0 0
Arranegmentsstøtte 0 0
Driftskostnader 800 0

Sum driftskostnader 4 288 3 488

Driftsresultat -2 288 512

Finansposter
Finansinntekter 35 32
Finanskostnader 0

Sum finansposter 35 32

ÅRSRESULTAT -2 253 544

Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital -2 253 544

Sum disponering -2 253 544

Oslo rugbykrets

Resultatregnskap 2020



Balanse

EIENDELER NOTE 2020
1

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og utstyr 0
Sum varige driftsmidler 0

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0

Sum anleggsmider 0

Omløpsmidler
Varer
Varelager 0
Sum varelager 0

Fordringer
Kundefordringer 0
Andre kortsiktige fordringer 2 4 000
Sum fordringer 4 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 64 247
 
Sum omløpsmidler 68 247

SUM EIENDELER 68 247

Oslo rugbykrets



Balanse

Oslo rugbykrets

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2020

0
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0

Annen egenkapital

Egenkapital 4 64 215
Årsresultat 4 544
Sum annen egenkapital 64 759

Sum egenkapital 64 759

Annen langsiktig gjeld
Lån 0
Avsetninger fond 0
Sum langsiktig gjeld 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 0
Skatt og offentlige avgifter 0
Annen kortsiktig gjeld 3 488
Sum kortsiktig gjeld 3 488

Sum gjeld 3 488

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 68 247

Oslo 01.03.2021

Trond Larsen /s/ Elisabeth Berentzen Petter Mathiesen
Styreleder Nestleder Styremedlem

David Gould Rebecka Lund
Styremedlem Styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små 
organisasjonsledd tilknyttet NIF.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er
inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til anleggsmidlet. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden men
minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld tilknyttet anlegget.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Endring av sammenligningstall
Det ble ikke fremlagt balanse for regsnakspåret 2019 på forrige kretsting.
 Det er derfor ikke mulig å sette opp en sammenlignende balanse mellom 2019 og 2020.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende 
kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 
inntektsavsetninger.

Oslo rugbykrets

Noter til Regnskap og Balanse



Oslo rugbykrets

Noter til Regnskap og Balanse

Note 2 Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av:
Kontingenter ikke innbetalt per 31.12.20 0 4 000
Sum 0 4 000

Fordringene er innbetalt 28.2.2021

Note 3 Bankinnskudd
Bankinnskudd i DnB, konto 15032878188 per 01.01.2021

Note 4 Egenkapital Bundet Annen Sum
egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01 0 64 215 64 215

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital 544
Egenkapital pr. 31.12 0 64 759

Note 5 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Ikke betalt faktura til OiK 3 488
Sum 3 488

Fakturaen er betalt 1.3.2021



Sak 11 Nedleggelse av Oslo rugbykrets. 

Norges rugbyforbund opprettet ved styrevedtak 07.06.2020 fire regioner, som nå eksisterer i tillegg 
til de to kretsene som allerede eksisterte. Oslo rugbykrets er en av disse to kretsene. Vedtaket ble 
fattet på bakgrunn av en høringsrunde blant klubber og kretser. Det siste året har NRF region øst hatt 
et interimsstyre, og regionen ble formelt og endelig opprettet på stiftelsesmøtet 19. februar 2021. 

Styret i Oslo rugbykrets ser dermed behovet for å vurdere om det er nødvendig å organisere 
idrettene underlagt Norges rugbyforbund i både krets og region. 

Oslo rugbykrets sendte 4. februar høringsnotat (vedlagt) til klubbene om fremtidig organisering av 
rugby i Oslo og på østlandet. Frist for eventuelle kommentarer til notatet ble satt til 19. februar. Oslo 
rugbykrets har mottatt en uttalelse fra Oslo rullestolrugbyklubb som uttaler at de støtter styrets 
forslag om å be Norges rugbyforbund legge ned Oslo rugbykrets.  

 

Forslag til vedtak 

Oslo rugbykrets ber Norges rugbyforbund legge ned Oslo rugbykrets. 

Oslo rugbykrets ber samtidig Norges rugbyforbund om å sikre at Rugby region Øst sikrer og ivaretar 
kommunikasjon med Oslo kommune og Oslo idrettskrets og at forbundet i fremtiden er representert 
på Oslo idrettskrets ting og andre relevante fora. 

Oslo rugbykrets ber Norges rugbyforbund om å sikre at de økonomiske midlene som nå er tilknyttet 
Oslo rugbykrets overføres til Rugby region Øst. 

 

  



Vedlegg til sak  

Høringsnotat – Fremtidig organisering av rugby. Region og/eller krets?  

Norges rugbyforbund opprettet ved styrevedtak 07.06.2020 fire regioner, som da eksisterer i tillegg 
til de to kretsene som allerede eksisterte. Oslo rugbykrets er an av disse to kretsene. Vedtaket ble 
fattet på bakgrunn av en høringsrunde blant klubber og kretser.  

Styret i Oslo rugbykrets ser dermed behovet for å vurdere om det er strengt nødvendig å organisere 
idrettene underlagt Norges rugbyforbund i både krets og region. 

På bakgrunn av dette notatet ber vi alle klubber i Oslo rugbykrets om å uttale seg om styrets forslag 
til fremtidig organisering, med sikte på endelig vedtak på Oslo rugbykrets ting i 2021. 

Opprettelsen av Oslo rugbykrets 

Oslo rugbykrets ble opprettet på våren 2011, selv om formell registrering i Brønnøysundregistrene 
ikke ble foretatt før i juni 2012. Målet for kretsen var, og er, å ivareta felles behov for idrettene 
tilknyttet Norges rugbyforbund i Oslo, og særlig ta ansvar for kommunikasjon med Oslo kommune og 
Oslo idrettskrets. Oslo rugbykrets har ivaretatt dette mandatet i varierende grad siden stiftelsen, 
men har sikret at idrettene tilknyttet Norges rugbyforbund har hatt tilgang til baner for kamper og 
trening på Voldsløkka og Bjølsen kunstgress.  

Oslo rugbykrets har i liten grad organisert turneringer og sportslige arrangementer. Dette er i og for 
seg ikke unaturlig da de forskjellige idrettene er små og det er få klubber i Oslo innenfor hver av de 
enkelte idrettene. Konkurranser og turneringer har derfor i stor grad blitt arrangert av klubbene selv, 
eller av NRF sentralt. 

Deltakelse fra klubbene på sist årsting og vanskelighetene med å få engasjerte personer til å stille til 
valg til kretsens styre indikerer liten grad av forpliktelse til Oslo rugbykrets i medlemsklubbene. 

Per i dag er det 9  klubber/lag organisert i Oslo rugbykrets. Disse er: 

Oslo øst rugby league klubb 
Oslo Gælisk rugby klubb 
Oslo rullestolrugby klubb 
Oslo Australske fotballklubb 
Carl Berner rugbyklubb 
Oslo Raballders rugbyklubb 
Sagene idrettsforening - rugby 
Blindern rugbyklubb 
Oslo studentenes idrettsklubb – rugby 

Holmlia rugbyklubb og Oslo rugbyklubb  eksisterer på papiret men det er per i dag tilsynelatende 
ingen sportslig aktivitet i klubbene. 

Opprettelsen av Regioner generelt og Region Øst spesielt 

I møte 7. juni 2020 vedtak Norges rugbyforbund å opprette 4 regioner i Norge, hvorav Region Øst var 
en av disse. Det er særlig mulighet for konkurranser blant barn og unge som er grunnlaget for 
opprettelsen av regioner.  

Det var en rekke grunner til at NRF Fattet dette vedtaket: 

1. Barneidrett 



Konkurranseidrett for barn og unge er strengt regulert i Norge, og Norges idrettsforbunds 
«Bestemmelser om barneidrett»1, paragraf 3, sier følgende:  

«a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og 
først og fremst i egen klubb.» 

Og 

«b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 
år.» 

Og til slutt, i paragraf 5: 

«5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin 
idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige 
tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av 
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.» 

Dette innebærer i praksis at det ikke vil være tillatt for barn i de nevnte aldersgruppene å konkurrere 
mot klubber og lag utenfor regionen de selv tilhører. For å sikre at slike konkurranser derfor er mulig 
måtte NRF opprette regioner innenfor større geografiske områder enn det Oslo rugbykrets omfatter. 

2. Beredsskapsarbeid 

I forbindelse med beredskapsarbeid knyttet til Covid 19 ble NRF utfordret på å lage en plan for å 
komme tilbake til ordinært spill. En vesentlig del av planen bygger på arbeid i faser lokalt i regioner, 
for å hindre smittespredning. 

3. Kostnader og regionale konkurranser 

NRF har gjort en medlemsundersøkelse og denne kartleggingen avdekket at 48 prosent av 
medlemmene mente at økonomiske barrierer var en middels hindring for å delta på flere aktiviteter i 
egen klubb. For 11 prosent av målgruppen var økonomiske barrierer en stor hindring. 

Kartleggingen avdekket at reiseutgifter er en av de største kostnadene ved å spille rugby: Klubbene 
er svært spredt og spillerne må ofte reise langt for å delta på kamp: 

Flere regionale konkurranser er derfor et av tiltakene for å forhindre økonomiske barrierer. 

I NRF sitt vedtak ble det derfor opprettet en arbeidsgruppe for hver region, og for Region Øst består 
arbeidsgruppen nå av 3 personer. NRF tar sikte på å formalisere regionene tidlig i 2021. 

Det er nå innkalt til formelt stiftelsesmøte for region Øst 18. februar 2021. 

Krets og region i fremtiden 

Det finnes naturlig nok argumenter som støtter fortsatt krets og som støtter fremtidig organisering i 
region. Det er dog et svært vektig argument at vi nok ikke kommer utenom organisering i region 
grunnet barneidrettsbestemmelsen og utbredelsen av de idretter som Oslo rugbykrets og NRF 
organiserer. Spørsmålet blir derfor i stor grad om det er behov for en krets når vi likevel må ha en 
region? 

Opp gjennom årene har rugby og andre idretter under forbundet i stor grad vært overorgansiert. 
Synet har i stor grad vært at for at noe skal skje må man ha en form for organisasjon og et tilhørende 
                                                             
1 https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/ 



styre. Dette skaper problemer da forbundet representerer små idretter med relativt sett få 
mennesker involvert. Det vil uten tvil føre til problemer med rekruttering hvis vi skal forstette med 
både krets og region.   

I og med at de 9 aktive klubbene representerer 5 forskjellige idretter, og har svært varierende 
aktivitetsnivå er det liten tvil om at idrettene under Norges rugbyforbund vil kunne utvikle seg bedre 
hvis man utvider samarbeidet til å gjelde flere klubber. 

Kretsen ivaretar i dag en viktig rolle opp mot Oslo idrettskrets og Oslo kommune når det gjelder å 
sikre baner og fasiliteter for våre idretter. Hvis man skulle gå for fremtidig organisering utelukkende i 
regioner må det sikres at dette arbeidet ivaretas i fremtiden. For klubbene i Oslo er det viktig at det 
oppnevnes representanter til Oslo idrettskrets ting og at det sikres deltagelse fra forbundet og/eller 
region i alle fora som er relevante for våre idretter. Det er helt imperativt at det sikres deltakelse i 
prosessen for tildeling av banetid hvert år. 

Styret i Oslo rugbykrets er av den oppfatning at dette arbeidet kan ivaretas i minst like stor grad som 
i dag av en region. 

Konklusjon og forslag 

Styret i Oslo rugbykrets fremmer på denne bakgrunn følgende forslag som legges til grunn for vedtak 
på kretstinget: 

Gitt at Norges rugbyforbund formaliserer og oppretter Rugby region Øst med et valgt styre 
ber Oslo rugbykrets Norges rugbyforbund om å legge ned Oslo rugbykrets. 

Oslo rugbykrets ber samtidig Norges rugbyforbund om å sikre at Rugby region Øst sikrer og 
ivaretar kommunikasjon med Oslo kommune og Oslo idrettskrets og at forbundet i fremtiden 
er representert på Oslo idrettskrets ting og andre relevante fora. 

For å sikre at nedleggelsen skjer formelt korrekt velges det et avviklingsstyre som velges i 
tråd med Oslo rugbykrets lov. 

Oslo rugbykrets ber Norges rugbyforbund om å sikre at de økonomiske midlene som nå er 
tilknyttet Oslo rugbykrets overføres til Rugby region Øst. 

 

Videre prosess 

Det er viktig å understreke at det er Norges rugbyforbund som fatter endelig vedtak om organisering 
av idrettene tilknyttet NRF. Oslo rugbykrets mener dog det er viktig at klubbene i Oslo sitt syn på 
saken kommer frem og at vi kan sikre at våre interesser blir ivaretatt i fremtiden uavhengig av 
formell organisering. 

Vi ber derfor klubbene ta stilling til forslagene i dette notat og komme med en skriftlig uttalelse innen 
18.02.2021. Klubbenes uttalelser vil vurderes og vedtakets ordlyd vil naturlig nok kunne endres 
basert på innspill fra klubbene. 

Uttalelser sendes til oslorugbykrets@rugby.no. 

 



DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2021

Driftsinntekter
Støtte Oslo idrettskrets 20 000
Støtte NRF 10 000
Kontingenter 800

Sum driftsinntekter 30 800

Driftskostnader
Rektutteringsstøtte klubber 15 000
Arranegmentsstøtte 15 000
Driftskostnader 800

Sum driftskostnader 30 800

Driftsresultat 0

Finansposter
Finansinntekter 35
Finanskostnader 0

Sum finansposter 35

ÅRSRESULTAT 35

Oslo rugbykrets

Forslag til budsjett 2021
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