
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ÅRSBERETNINGER FRA LAND OG UTVALG 2017-2018 
 

Til ANSAs 62. generalforsamling 
 
 

ANSAs formål er å 
- informere om og oppfordre til utdanning i utlandet 

- ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 
- skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer 

i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse 
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Årsrapport ANSA Australia 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Karl-Henrik Lønn 

Nestleder: Marius Mork 

Økonomi: Camilla Schumacher 

Arrangementansvarlig: Karolina Smreczak 

Informasjonsansvarlig: Pia Landehagen Enger 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 22.09.2017 

Landsleder: Pia Landehagen Enger 

Nestleder: Silje Sævig 

Økonomi: Karolina Smreczak 

Arrangementansvarlig: Anette Kristiansen Høgemark 

Informasjonansvarlig: Sigvor Kristine Rullestad 

Styremøter 

11.10.2017 Skype  

14.11.2017 Skype  

11.01.2018 Kvitfjell Prøvde å arrangere en hyttetur for hele styret, ble landsleder, økonomi og 
arrangement. Hadde et møte underveis 

04.03.2018 Manly Møte etter org.kurs 

01.04.2018 Gold Coast Møte etter studentolympiaden 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Mathias Hanssen Grotli 

Jorge Moreno og Mathias H. Grotli var på besøk på organanisajsonskurset vårt. Mathias er vår kontakt 

person.  

Lokallag 

ANSA Australia har i løpet av året hatt 6 aktive lokallag: 

 Melbourne 

 Perth 

 Sydney 

 Wollongong 

 Gold Coast 

 Brisbane 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 15 

Informasjonen ligger ute på sosiale medier og ansa.no. Kontaktpersonene tar kontakt med nye studenter 

hver termin og introduserer seg selv.  

Aktivitet på nett og papir 

Vi er aktive på Facebook og Instagram, både lokalt og nasjonalt. Mest aktivitet innen et arrangement. 

Det er her vi kommuniserer med deltagere osv. 
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 2 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

01.03.2018 04.03.2018 Organisasjonskurs Manly, Sydney 

29.03.2018 01.04.2018 Studentolympiaden Gold Coast 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset er et årlig arrangement som blir avholdt i begynnelsen av året, for å dele erfaringer 

og utvide kunnskapen til alle styremedlemmene om hvordan vi kan nå til, og støtte våre medlemmer 

ved de forskjellige lokallagene i Australia. Kveldene handler deretter om å bli bedre kjent under sosiale 

sammenhenger, som blant annet biljard og bowling.  

Studentolympiaden 

Student Olympiaden er det årlige, og eneste sportsarrangementet arrangert av ANSA Australia.  

Arrangementet varer fra torsdag til søndag, og engasjerer studenter fra hele Australia samt New 

Zealand til å delta. I løpet av helgen blir det praktisert diverse strand aktiviteter, som blant annet 

volleyball, strand fotball, kanonball og sandslottsbygging.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Hovedarrangementer i Australia er julebord, scavengerhunt rundt skole start og selvfølgelig 17mai. 

Perth har vært aktivie i år, og til og med fått til x-russefest.  

Informasjonstiltak og verving 

Sosiale medier. Sendt mail til alle medlemmer i New Zealand for å få kontakt.  

økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 282185,46 NOK 118791 NOK 

Utgifter 153989,4 NOK 135000 NOK 

Resultat 128196,06 NOK -16209 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 206844,32 NOK 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 35745 NOK 200000 NOK 

Utgifter 57809,06 NOK 152000 NOK 

Resultat -22064,06 NOK 48000 NOK 

Egenkapital: 165268,89 NOK 

Pia Landehagen Enger 

Manly, 28.05.2018 
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Årsrapport ANSA Benelux 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Ingrid Øygard                                          

Nestleder : Sophie Maria Selstad                            

Økonomiansvarlig                             Marcus Haugen Kristiansen                 

Informasjonsansvarlig                      Mina Elise Skogen                                 

Arrangementansvarlig                     Magnus Hofstad                                     

Mina Elise Skogen fratrådte sitt verv i desember 2017. 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 17.02.2018 

Landsleder: Arwin Khoshnewiszadeh 

Nestleder : Magnus Hofstad        

Økonomiansvarlig                             Sophie Maria Selstad 

Informasjonsansvarlig                      Lars Haukvik Laurent 

Arrangementansvarlig                     Renathe Bekkeli Etterlid 

Styremøter 

01.04.2018  Skype 

06.05.2018  Skype 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Peter Alstad Netland 

Peter var til stede på landsmøtet i Februar 2018 

Lokallag 

ANSA Benelux har i løpet av året hatt 5 aktive lokallag: 

 ANSA Groningen 

 ANSA Leiden/Haag (Innlemmet i ANSA Sør-Holland) 

 ANSA Sør-Holland (Stiftet Oktober 2017. Tar over for ANSA Leiden/Haag) 

 ANSA Enschede 

 ANSA Maastricht 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 7 

Det har vært få kontaktpersoner i landet over lengre tid. Rekruttering til å bli kontaktperson skjer 

hovedsakelig ved at landsstyret spør bekjente eller nevner ordningen på arrangement. Det har ikke blitt 

gjennomført et kontaktpersontreff på flere år.  

Aktivitet på nett og papir 

Nettsidene til ANSA Benelux har blitt i stor grad blitt oversett og er ikke oppdaterte. Primær 

informasjonskanal er Facebook og Instragram. Her blir det ofte postet om kommende arrangement 

gjennomført av lokallagene og landsstyret, men mindre om informasjon eller medlemsgoder fra sentralt. 

Den 17. mai 2018 ble ANSA Benelux sin medlemsavis Nederlandertaleren gjenopplivet med fokus på 

akurgknytt. Planlagt utgivelse 3 eller 4 ganger i året. 
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 6 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

30.09.2017 30.09.2017 Velkomsttreff i Haag Den Haag 

19.11.2017 19.11.2017 Organisasjonskurs Rotterdam 

16.02.2018 18.02.2018 Landsmøtet Amsterdam 

16.03.2018 18.03.2018 Karriereforum Berlin Berlin 

21.04.2018 21.04.2018 Organisasjonskurs Rotterdam 

17.05.2018 17.05.2018 17. mai Delft/Rotterdam 

Velkomsttreff i Haag 

30. september var det velkomsttreff i Haag. Planen var å invitere til picnic i Paleistuin, da været ikke var 

på sin beste side, flyttet vi velkomsttreffet til De Zwarte Ruiter, med klassisk Nederlandsk borrellmat. 

Deretter ble det litt sightseeing i byen. Senere på kvelden ble det en hyggelig middag på VIP. Det var 

et ok oppmøte med rundt 20 deltagere. 

Organisasjonskurs 

19. november var tillitsvalgte fra ANSA Benelux’ lokallag og landsstyret samlet hos Sjømannskirken i 

Rotterdam. Målet var å bli bedre kjent med lokallagene/styret, samt utveksle erfaringer, diskutere 

strategi og gi motivasjon. Studentprest, Bjørn Olav Bøe var også tilstede, og holdt foredraget «trygge 

rom». Deretter ble det middag på Markthal. 

Landsmøtet 

Landsmøtet 2018 ble avholdt 16.-18. februar i Amsterdam på Stay Okay Zeeburg. 23 deltagere + 4 

gjester. Det var nesten en dobling av antall påmeldte fra 2017. Det sosiale ble godt mottatt med middag 

fredag og lørdag med rebusløp gjennom Amsterdam. Det stykker fra det gamle styret ble med i det nye 

noe som er bra for kontinuiteten. 

Karriereforum Berlin 

Karriereforumet i Berlin ble arrangert a i samarbeid med ANSA Tyskland. Total var det ca 60 deltagere 

hvor 10 av disse var fra ANSA Benelux. Selve karriereforumet gikk bra for seg, men med størst fokus 

på Tyskland var det begrenset nytte for ANSA Benelux. Det sosiale gikk for det meste bra med en vel 

motatt bankett på lørdagen. Om det er vært å være med igjen for ANSA Benelux må vurderes. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble holdt på våren slik at de nye styrene kunne få nytte av det tidlig i sine verv. Alle 

lokallag var representert utenom Groningen med totalt 10 tilstedte. Gjennomgang av ANSAs struktur, 

medlemsfordeler og ANSA Benelux ble gjennomgått. Det ble gitt tilbakemelding om at informasjon om 

medlemsfordeler var positivt da det var liten kunnskap om dette. Etter møtet dro vi på en restaurant. På 

grunn av få oppmøtte må det bli sett på om kurset skal bli holdt på en annen tid av året.  

17. mai 

Ett av de største Arrangementene hold av ANSA Benelux med ca. 70 unike deltagere. Dagen startet 

med frokost i Delft før turen gikk videre til Sjømannskirken i Rotterdam. På kvelden gikk turen videre til 

middag i Rotterdam og videre på bar etter det. Både oppmøtet og tilbakemeldingene var veldig positive.   

Aktivitet på lokalt nivå 

Lokallagsaktiviteten er veldig varierende. Det nyeste lokallaget, ANSA-Sør Holland har hatt stor suksess 

etter stiftelsen i Oktober 2017 med arrangement omtrent hver andre måned. Både julebordet og 

brettspillkvelden har hatt 15-20 i oppmøte. ANSA Enschede bare hatt fadderuke for innkommende 
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studenter. Enschede har et stort antall norske fysioterapistudenter hvor mange bor sammen og går i 

samme klasse. Det har derfor hvert utfordrende å insentiver flere arrangement. Utenom valg av nytt 

styre har ANSA Groningen ikke hatt noen arrangement. Det er også få nordmenn som gjør det 

vanskeligere har også kontakten vært manglende fra landsstyret. ANSA Maastricht har et aktivt styre 

med månedlig pubtreff og oppmøte på nasjonale arrangement. Utenom styret har det vært labert 

oppmøte og laget ser ut til å bli nedlagt til sommeren om det ikke kommer nye studenter.  

Informasjonstiltak og verving 

Det siste året har vi blitt mer aktive på Instagram og Facebook noe som har hjulpet med å promotere 

arrangement. Facebook likes har økt fra 298 til 476 (+60%) mellom januar 2017 og mai 2018. En ny 

kommunikasjonsstrategi blir nå jobbet med, noe som vil innebære nytt materiale på nettsidene og bedre 

informasjon gjennom Facebook, Instagram og E-mail. På landsmøtet 2017 ble det bestemt å promotere 

oss selv som ANSA Nederland istedenfor ANSA Benelux for at norske studenter lettere kunne finne 

fram. Dette kan ha påvirket hatt en positiv påvirkning på aktiviteten på sosiale medier, men har også 

skapt litt forvirring. I tillegg ble 17. mai feiringen i år arrangerert som en full ANSA-dag i motsetning til 

tidligere år. Dette var en stor suksess med et høyt antall deltagere og noe medlemsvekst.   

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 52124,1 NOK 50972 NOK 

Utgifter 47177,18 NOK 51500 NOK 

Resultat 4946,92 NOK -528 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 20025,95 NOK 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 18000 NOK 52066 NOK 

Utgifter 6644,18 NOK 52000 NOK 

Resultat 11355,82 NOK 66 NOK 

Egenkapital: 31381,77 NOK 

En betraktelig sum (beregnet til 18.000) ligger på konto som et overskudd fra filmfestivalen i Delft. Dette 

arrangementet har ikke blitt arrangert siden 2013 da støtte fra Norsk filmråd ikke har vært mulig. 

Landsstyret vil gjøre en vurdering rundt hva som bør gjøres med beløpet og legge frem ett forslag ved 

neste landsmøte.  

Arwin Khoshnewiszadeh 

Delft, Nederland, 30.05.2018  
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Årsrapport ANSA Brasil 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Kasper Breistein 
Økonomisjef: Jens Hafstad 
Nestleder: Daan Cederlof 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 18.05.2018 

Landsleder: Jonas Kildal 
Økonomisjef: Olav Fiksdahl 
Nestleder: Jens Hafstad 

Styremøter 

25.11.2018 Ilha Grande  
18.05.2018 Konsulatet  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Katinka Oxaas 

Katinka besøkte Rio de Janeiro i forbindelse med landsmøtet den 18. mai 2018.  

Aktivitet på nett og papir 

Hovedsakelig ved arrangementer på facebook.  Ansa.no har vært lite oppdatert. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
10.08.2017 10.08.2017 Pizzakveld Fazendola 
24.11.2017 26.11.2017 Organisasjonskurs Ilha Grande 
16.05.2018 19.05.2018 Landsmøte og 17. mai-feiring Rio de Janeiro 

Pizzakveld 

ANSA inviterte til pizzakveld for at de norske studentene i Rio skulle bli bedre kjent med hverandre og 

ANSA. 

Organisasjonskurs 

Utflukt til øyen Ilha Grande utenfor Rio. 

Landsmøte og 17. mai-feiring 

ANSA Brasil inviterte alle ANSA medlemmer i hele Sør-Amerika til 17. mai-helg i Rio de Janeiro.  Totalt 

var det 35 påmeldte, 24 utenfra Brasil, 4 fra Brasil og resten fra Rio. 

Informasjonstiltak og verving 

Tilby få, men store arrangementer.  Der man inviterer hele landet eller hele kontinentet. 
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Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 0 NOK 0 NOK 
Utgifter 0 NOK 0 NOK 

Resultat 0 NOK 0 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 0 NOK 

Ingen budsjett forrige periode. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 71009,16 NOK 60262 NOK 
Utgifter 37829,078 NOK 60531 NOK 

Resultat 33180,082 NOK -269 NOK 

Egenkapital: 33180,082 NOK 

Merk at deltakeravgift for landsmøtet ikke er betalt i sin helhet ennå. Omtrent 18000 kr er ikke betalt inn. 

Kommer forhåpentligvis ila. juni. 

Kasper Breistein 

Rio de Janeiro, 26.05.2018 
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Årsrapport ANSA Canada 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Henrik Sætrang Haakonsen 

Nestleder: Charlotte Vik 

Økonomiansvarlig: Pål Nistad 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 10.03.2018 

Landsleder: Charlotte Vik 

Nestleder: Christina Drange 

Økonomiansvarlig: Pål Nistad 

Informasjonsansvarlig: Sandra Hansen 

Styremøter 

28.03.2018 Vancouver  

10.01.2018 Vancouver  

27.12.2017 Oslo  

03.11.2017 Vancouver  

22.10.2017 Vancouver  

07.09.2017 Vancouver  

16.08.2017 Oslo  

15.06.2017 Oslo  

19.03.2017 Vancouver  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Erika Vartdal 

Lokallag 

ANSA Canada har i løpet av året hatt 2 aktive lokallag: 

 Montreal 

 Vancouver 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner:  

Jeg vet dessverre lite om kontaktpersoner I Canada, og har ikke selv vært I kontakt med noen av dem 

eller fått informasjon om det.. Så vidt jeg vet var ingen I det forrige styret I kontakt med kontaktpersoner 

heller. 

Aktivitet på nett og papir 

Landssiden på ansa.no har ikke blitt regelmessig oppdatert, men dette er noe vi vil rette opp I denne 

styreperioden. ANSA Canada har kontoer på Instagram og Facebook. FB blir ganske regelmessig 

oppdatert, men Instagram brukes mest etter arrangementer. Middels aktivitet på FB, relativt lav aktivitet 

på Instagram, men dette er noe vi håper å forbedre i løpet av året. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 



11 
 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

22.09.2017 24.09.2017 Kick-Off Montreal og Vancouver 

18.11.2017 18.11.2017 Organisasjonskurs Vancouver 

09.03.2018 11.03.2018 Landsmøte Whistler 

Kick-Off 

I 2017 arrangerte vi kick-off I både Montreal og Vancouver. Arrangementet gikk over en hel helg der 

fokuset var på å bli kjent og ha det gøy, I håp om å gi nye og gamle medlemmer et positivt inntrykk av 

ANSA Canada og lokallagene, samt øke engasjementet. Det opplevdes som en suksess å ha kick-off i 

begge byene, og det var en god mulighet for samarbeid med Montreal.  

Organisasjonskurs 

Org.kurs ble avholdt over en dag I Vancouver I kombinasjon med julebord på kvelden, gratis for 

deltakerne på kurset. Det var godt oppmøte på kurset, og aktiv deltakelse på øvelsene. I motsetning til 

tidligere år var org.kurs ikke kombinert med karrieredag e.l. Til tider ble det litt tørt, så til høsten kan det 

tenkes å igjen kombineres med noe annet.  

Landsmøte 

Landsmøtet ble igjen avholdt I Whistler, som gjennom årene har vært vårt mest populære arrangement. 

I sin helhet var det vellykket, men kunne vært bedre organisert ifht. Andre aktiviteter utenom ski. Selve 

landsmøtet var også vellykket og flere medlemmer syns det var gøy å ha besøk av både Odd Inge og 

Ole Kristian. Vi var også heldige og fikk med oss et par fra Montreal, og vi håper å kunne tilby mer 

reisestøtte dette året. Vi skal også vurdere hvordan vi kan få til flere større arrangementer på østkysten.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Begge lokallagene har hatt omtrent likt aktivitetsnivå. Begge arrangerte kick-off I sine byer I samarbeid 

med landsstyret, og fulgte opp med pubtreff senere på høsten. På vintersemesteret arrangerte Montreal 

en OL-kveld, mens Vancouver avholdt valg med en tacokveld. Senere på våren arrangerte det nye styret 

i Vancouver en vellykket grillkveld, mens Montreal holdt sitt eget valg i kombinasjon med en middag. 

Studentprest Odd Inge var på besøk i begge byer og fikk til et vaffeltreff i Montreal, og en liten lunsj i 

Vancouver. Begge styrene har vært ganske konsekvente, og høydepunktet var helt klart kick-off med 

høyest deltagelse. Utfordringer for begge er å få folk til å delta på mindre arrangementer -- lett å få med 

folk på store ting som kick-off, men engasjementet har en tendens til å dabbe av.  

Informasjonstiltak og verving 

I fjor sommer arrangerte vi et bli kjent-arrangement I Oslo der vi håpet å få med oss nye medlemmer, 

men dessverre kom det ingen nye medlemmer. I Vancouver traff et par av oss fra lands- og 

lokallagsstyrene flere utvekslingsstudenter tidlig på året og fikk muligheten til å fortelle dem om ANSA 

og invitere dem til kick-off og andre sosiale arrangementer utenom ANSA. Det var veldig effektivt. 

Fremover har vi flere ideer for å synliggjøre ANSA og ANSA Canada som vi håper å kunne gjennomføre 

i løpet av sommeren og inn i det nye skoleåret. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 60124 NOK 45124 NOK 

Utgifter 59027 NOK 55000 NOK 

Resultat 1097 NOK -9876 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 21218 NOK 
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Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 0 NOK 45124 NOK 

Utgifter 0 NOK 59027 NOK 

Resultat 0 NOK -13903 NOK 

Egenkapital: 21218 NOK 

Annet 

Ang. økonomi: Vi trodde vi kom til å påbeløpe ekstra kostnader i forbindelse med LM, derfor søkte vi 

om brannfond. Disse kostnadene ble delvis unngått og dermed fikk vi et avvik ved slutten av året. I det 

nye året har vi basert inntekter og utgifter på fjorårets tall. Det kan bli nødvendig med brannfond eller 

drastisk kutt i tilbudet til ANSA Canada-medlemmer for å få resultatet til å gå sånn noenlunde i null. Vi 

har et ønske om å bevare og kanskje øke egenkapitalen om mulig. 

Charlotte Vik og Pål Nistad 

Oslo, 30.05.2018 
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Årsrapport ANSA Danmark 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Dyveke Bergh Poulsson 

Økonomiansvarlig: Finn Magnus Aamodt 

Rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig: Maiken Sand 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet:  

Landsleder: Kristin Sorknes 

Nestleder: Sølvi Nicolaisen 

Økonomiansvarlig: Herman Engen 

Rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig: Signe Lussand Selheim 

Markedsansvarlig: Kristiane Korneliussen 

Grunnet lavt oppmøte på landsmøtet, lyktes vi ikke med å velge inn et fulltallig landsstyre. I mars lyste 

vi likevel ut stillingene som nestleder og markedsansvarlig blant våre medlemmer, og fikk valgt inn disse 

i starten av april. 

Styremøter 

04.04.2017  Møte avholdt over Skype 

04.06.2017 København  

21.08.2017  Skype-møte med ANSA Sverige 

19.09.2017  Møte avholdt over Skype 

23.09.2017  Møte avholdt over Skype 

27.02.2018  Møte avholdt over Skype 

04.03.2018  Møte avholdt over Skype 

08.04.2018  Møte avholdt over Skype 

19.04.2018  Møte avholdt over Skype 

07.05.2018  Skype-møte med ANSA Sverige ang orgsem 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Mathias Hanssen Grotli 

Generalsekretær Anders og studentpresten Bjørn Olav var begge representert på landsmøtet i februar 

2018, sammen med HS-representant Mathias. Dette ga landsstyret og lokallagene en mulighet til å bli 

bedre kjent med dem og ANSA som organisasjon. ANSA Danmark opplever generelt et godt samarbeid 

det siste året og har vært veldig fornøyde med kommunikasjonen, som hovedsakelig har foregått over 

email etter behov.  

Lokallag 

ANSA Danmark har i løpet av året hatt 5 aktive lokallag: 

 København 

 Århus 

 Aalborg 

 Esbjerg 

 Odense 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner:  
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Generelt er kontaktperson-ordningen lite anvendt, men det vil ses på fremover å endre dette som et 

tiltak for å øke medlemstallene.  

Aktivitet på nett og papir 

Alle lokallagene bruker aktivt Facebook og Instagram, samme gjør landsstyret. Dette gjør at vi har en 

god plattform for å nå ut til medlemmene våre på sosiale medier. ANSA Danmarks side på Facebook 

har økt fra 879 til 927 følgere, hvilket tyder på at vi beveger oss i riktig retning. I sosiale medier har det 

likevel vært lokallagenes sider som har vært i fokus, og ANSA Danmark står for mer generell informasjon 

slik at medlemmene opplever det oversiktlig. Videre har vi oppdatert ANSA Danmarks nettside med 

nødvendig informasjon, men er ellers lite brukt.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 2 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

29.09.2017 01.10.2017 Organisasjonsseminar, arrangert med ANSA Sverige Århus 

09.02.2018 11.02.2018 Landsmøte Odense 

Organisasjonsseminar, arrangert med ANSA Sverige 

Organisasjonsseminaret ble arrangert med ANSA Sverige og avholdt i Århus. Samlet sett opplevde vi 

kurset som et vellykket arrangement over en helg. Deltakerne fikk en innføring i hva ANSA arbeider for 

og opplæring til vervet som tillitsvalgt. På kveldstid var det sosiale sammenkomster, og lokallagene 

rapporterte i ettertid et godt samhold på tvers av lokallagene.  

Landsmøte 

Landsmøtet ble avholdt i Odense, med 16 oppmøtte. Dette var færre enn håpet, men ble likevel en 

sosial og innholdsrik helg. Stuentprest Bjørn-Olav og Generalsekretær Anders var til stede.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Lokallagene i ANSA Danmark består av byer rundt i hele landet, og dermed foregår den meste av 

aktiviteten på lokalt nivå. Alle lokallagene har typisk arrangert ett arrangement månedlig, med høy 

kvalitet med flinke tillitsvalgte. De største arrangementene er julebordet og 17.mai-feiringen, men består 

også av alt fra grilling i parken, bowling og pub-quizer.  

Informasjonstiltak og verving 

Promotering av arrangementer skjer hovedsakelig over sosiale medier, og lokallagene er bevisste om 

å differensiere prisen mellom medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg har vi fokus på å svare raskt på 

henvendelser fra medlemmer og andre som ønsker å studere i Danmark. Dette håper vi er med på å 

bidra positivt til rekrutteringen til ANSA Danmark. Likevel har medlemstallet sunket med ca 10%, og 

landsstyret anser det som en viktig prioritet å snu denne trenden. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 212848 NOK 210000 NOK 

Utgifter 153430 NOK 225000 NOK 

Resultat 59418 NOK -15000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden:  NOK 
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Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 0 NOK 210000 NOK 

Utgifter 3935,36 NOK 217500 NOK 

Resultat -3935,36 NOK -7500 NOK 

Egenkapital: -3935,36 NOK 

Lokallagsstøtte til arrangement av ANSA København 

  



16 
 

Årsrapport ANSA Frankrike 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Sophie Kilaas 
Nestleder: Linn Mjelstad 
Økonomiansvarlig: Live Nerdrum 
Informasjonsansvarlig: Tale Tungesvik 
Markedsansvarlig: Johan Nersnæs 
Redaktør: Catherine Vaugelade Berg 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 3. februar 2018 

Landsleder: Håkon Skaare Rygh 
Nestleder/Redaktør: Ole-Magnus Høiback 
Økonomiansvarlig: August Hjelle Petersen-Øverleir 
Informasjonsansvarlig: Dina Dignæs 
Markedsansvarlig: Sandra Lekve 

Grunnet mangel på villige kandidater så er ikke alle vervene bemannet. Nestleder Ole-Magnus Høyback 

har derfor tatt på seg oppgaven som redaktør i tillegg. 

Styremøter 

07.09.17 Toulouse  
30.11.17 Toulouse  
04.02.18 Toulouse  
03.03.18 Videomøte  
25.03.18 Videomøte  
05.05.18 Videomøte  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Amanda Gran 

Salgs- og markedsleder Annette Skram Hansen var til stede under ANSA Frankrikes landsmøte. 

Lokallag 

ANSA Frankrike har i løpet av året hatt 3 aktive lokallag: 

● ANSA Paris 

● ANSA Reims 

● ANSA Toulouse 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 2 

Oppførte kontaktpersoner ligger tilgjengelig på ANSA sin nettside med notert studiested, studium og 

eventuelt lokallag: Slik er det mulig for fremtidige studenter å kontakte dem direkte for eventuelle 

spørsmål for spesifikke studier eller byer. 

Aktivitet på nett og papir 

Sidene på ANSA.no ble oppdatert så fort nytt landsstyre var på plass. Det har derimot oppstått et 

problem som informasjonsansvarlig ikke har greid å løse alene. Det ventes hjelp fra øvrige hold om ikke 

lenge. Vi er representert på Facebook og Instagram, med respektivt ca. 1000 og 330 følgere. Det blir 
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jevnlig det bilder og informasjon på begge plattformer. Landsstyret utgir bladet FrANSA to ganger årlig. 

ANSA Frankrike har også en Twitterkonto som ikke har vært aktiv over en lengre periode, men som det 

er mulig at kommer til å gjenoppta aktiviteten i løpet av nåværende styret sin periode. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
29.09.17 01.10.17 Organisasjonskurs Barcelona 
17.11.17 19.11.17 Karriereforum Paris 
02.02.18 03.02.18 Landsmøte Toulouse 

Organisasjonskurs 

I samarbeid med ANSA Spania og ANSA Italia ble det arrangert ANSA "Kick-Off" i Barcelona. De 

forskjellige landstyrene presenterte seg selv/sine lokallag, og hva som arrangeres iløpet av et år i landet. 

Sjømannskirken var også tilstede, representert ved studentprest Bjørn Olav Bøe som presenterte seg 

selv og sine oppgaver. På kvelden ble det holdt felles middag på restaurant. 

Karriereforum 

ANSA Frankrike inviterte bedrifter og foredragsholdere til Paris. Hensikten med karriereforumet er at 

norske studenter i utlandet også skal ha mulighet til å få kontakt med fremtidig mulige arbeidsgivere 

mens de studerer. Forumet ble holdt på Sorbonnes på lørdagen og var en stor suksess. Alle deltagere 

ble også invitert til ambassadørboligen for en velkomstbankett på fredagen. 

Landsmøte 

Årsmøtet ble avholdt i Toulouse. Årsbudsjett ble gjennomgått og godkjent. Det ble også valgt et nytt 

styre. Det gamle styret inviterte til salsakurs på ettermiddagen før felles middag på kanalbåt på kvelden. 

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Paris: 4-5 arrangementer iløpet av et år. ANSA Reims: 3-4 arrangementer. ANSA Toulouse: 6 

arrangementer årlig. Julearrangement, 17. mai-feiring, og integrerings-arrangementer er noe de har til 

felles i tillegg til årsmøte. ANSA Toulouse sitt arrangement PYRRA, en fellestur til Andorra over en helg 

i januar-februar, er nok det mest omfattende arrangementet. 

Informasjonstiltak og verving 

Reklamering på sosiale medier er hovedfokuset. På Facebook deles det bilder fra store arrangementer. 

I tillegg deler vi det vi mener kan være interessant for våre medlemmer, enten det gjelder ANSAs egne 

arrangementer eller andre tilstelninger. På Instagram deler vi ofte bilder. Vi får jevnlig tilsendt bilder fra 

lokallagene. I tillegg sørger vi for å ha en «ta over»-ordning der studentene selv kan få lov å legge ut 

det de vil fra studiehverdagen sin i Frankrike. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 217192,19 NOK 237500 NOK 
Utgifter 215001,18 NOK 242500 NOK 

Resultat 2191,01 NOK -5000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 70339,09 NOK 
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Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter  35406,31 NOK 220500 NOK 
Utgifter 7104,04 NOK 246500 NOK 

Resultat 28302,27 NOK 26000 NOK 

Egenkapital: 98641.36 NOK 

Mottak av Goodwill-støtte og en sponsorinnbetaling for KFP 2017 i inneværende periode gjør at vi 

forventer en økning i inntektene sammenlignet med det som er budsjettert. 

Håkon Skaare Rygh 

Toulouse, 30.05.18 
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Årsrapport ANSA Irland 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Håvard Ruud 
Nestleder: Mari Bergstøl Gornitzka 
økonomiansvarlig: Simen Sæter 
Webansvarlig: Serine K. Landa 
Styremedlem: Thomas Gabrielsen 
Styremedlem: Magnus Heltne 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 01/10/2017 

Landsleder: Mari Bergstøl Gornitzka 
Nestleder: Thomas Gabrielsen 
Økonomiansvarlig: Desiré Didrikson 
Webansvarlig: Olivia Marie Salicath 
Styremedlem: Sophie Campbell 
Styremedlem: Simon Myklebust Sivertsen 

Styremøter 

09/03/2018 Dublin 2 Styremøte før orgkurs 
08/02/2018 Trinity College Møte før GAUK og planlegging av vårens arrangementer 
28/11/2017 Trinity College Planlegging av Julebord og GAUK 
12/10/2017 Dublin 2 Fastsette datoer for Julebord, planlegging av Pubcrawl 
01/10/2017 Dublin Business School Rask samtale etter valg av nytt landsstyre. Fastsatte første 

styremøte 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Katinka Oxaas 

Katinka deltok på Landsmøtet, men hadde ikke mulighet til å komme på org.Kurs. Da ble Kristian Kilen-

Skogstad sendt fra kontoret, men grunnet sykdom deltok han ikke på arrangementet. 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 11 

En epost ble sendt til alle medlemmer i oktober med kontaktpersonskjema, men ingen nye 

kontaktpersoner har meldt seg. Mange henvendelser kommer via personlige meldinger til ANSA Irland 

på facebook. 

Aktivitet på nett og papir 

ansa.no har epostadressert til landsstyret og kontaktpersoner, men arrangementer blir delt over 

Facebook og deretter sendt på epost til medlemmene. ANSA Irland er også på instagram, som 

publiserer innlegg etter arrangementer. Styret gir ikke ut avis 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 7 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
29/09/2017 01/10/2017 Informasjonskveld og Landsmøte Dublin 
26/10/2017 26/10/2017 Pubcrawl Dublin 
02/12/2017 02/12/2017 Julebord Dublin 
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09/02/2018 11/02/2018 GAUK Dublin 
09/03/2018 10/03/2018 Organisasjonskurs Dublin 
25/03/2018 25/03/2018 Vaffelworkshop og spillkveld Dublin 
17/05/2018 17/05/2018 17. Mai Dublin 

Informasjonskveld og Landsmøte 

Fredag 29. september arrangerte vi informasjonskveld i samarbeid med Sjømannskirken v./ Ingrid Ims, 

hvor både den norske ambassaden v./ praktikanter og det irske politiet Garda kom for å fortelle om livet 

i Irland og tips og triks for å holde seg mest mulig sikker som ny i byen. Etter møtet dro vi på pub for å 

mingle og bli bedre kjent. Dagen etter var det landsmøte med valg av nytt landsstyre og deretter middag 

for deltagere. Katinka Oxaas og Ole Kristian Bratset var gjester denne helgen. 

Pubcrawl 

Viking prubcrawl er en årlig tradisjon der norske studenter og andre norgesvenner går fra pub til pub. 

Kvelden ender med priser i form av melkesjokolade til det beste laget. 

Julebord 

18 medlemmer, deriblandt en fra Belfast deltok på 3 retters julemiddag på Camden Kitchen. Deretter 

hadde vi et reservert bord på en pub. 

GAUK 

Landsstyret har jobbet i tett samarbeid med ANSA UK for å organisere påmelding til Games of ANSA 

UK for irske studenter, samt gitt råd til arrangørene ettersom det fant sted i Dublin i år. ANSA Irland sto 

ikke bak arrengementet, men det var som alltid et høydepunkt på vår kalender. 

Organisasjonskurs 

Fredag kveld var det sosialt møte på stampuben Hairy Lemon med fingermat. Lørdag morgen var det 

org.kurs der landsleder presenterte gjennomgang av strukturen av organisasjonen ANSA. Deretter 

hadde vi en presentasjon av sjømannsprest Ingrid Ims. Deretter litt info om ambassaden her i Dublin fra 

Praktikant Anna Eriksen. Presentasjon fra CRM koordinator fra kontoret ble avlyst grunnet sykdom. Til 

slutt var det quiz med premie. På kvelden var det middag for deltagere. 

Vaffelworkshop og spillkveld 

Hjemme hos nestleder Thomas ble det laget vafler søndag ettermiddag. I påskeånden ble det også 

påskequiz og kortspill. 

17. Mai 

ANSA Irland arrangerte 17. Mai-lunsj på en restaurant i Dublin sentrum åpent for medlemmer og andre 

før tog og samling i regi av ambassaden.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Ingen lokallag i ANSA Irland 

Informasjonstiltak og verving 

Landsstyret sender facebook og epostinvitasjon til alle arrangementer for å øke synligheten vår. Visse 

arrangementer blir også publisert i større grupper som f.eks. Nordmenn i Dublin på facebook.  
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Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 12795.63 NOK 19000 NOK 
Utgifter 24762.89 NOK 33900 NOK 

Resultat -11967.26 NOK -14900 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 47477 NOK 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 7000 NOK 19000 NOK 
Utgifter 23629.07 NOK 33200 NOK 

Resultat -16629.07 NOK -14200 NOK 

Egenkapital: 30847.93 NOK 

Mari Bergstøl Gornitzka 

Dublin, Irland, 30/05/2018 
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Årsrapport ANSA Italia 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Solveig Joy 
Nestleder: Sofie Grimstad 
Info-og-webansvarlig: Kristina Hernes 
Økonomiansvarlig: Jørgen Mellem 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 14.04. 

Landsleder: Isidora Yli 
Nestleder: Morgan Alangeh  
Økonomiansvarlig: Jørgen Drageset 

Ingen stilte til infoansvarlig-stillingen. 

Styremøter 

01.09. Milano  
15.09. Milano  
25.09. Milano  
13.10. Milano  
29.10. Milano  
14.11. Milano  
17.11. Milano  
25.11. Milano  
07.02. Milano  
27.02. Milano  
10.03. Milano  
21.03. Milano  
07.04. Milano  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Amanda Gran 

Amanda Gran var på besøk på landsmøtet i Firenze 13/04/18 - 15/04/18. Der var også Nga Bui fra 

kontoret.  

Lokallag 

ANSA Italia har i løpet av året hatt 1 aktive lokallag: 

 ANSA Roma (Lokallagsleder Isidora Yli) 

Aktivitet på nett og papir 

Aktive på Facebook og Instagram 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 9 arrangementer: 
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Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
07.09. 07.09. Bli kjent-kveld Milano 
23.09. 23.09. Velkomstdag i Milano (offisiell) Milano 
29.09. 01.10. Kick-Off i Barcelona Barcelona 
10.11. 10.11. Karaokekveld Milano 
02.12. 02.12. Julebord Milano 
15.02. 15.02. Quiz-kveld Milano 
14.03. 14.03. Quiz-kveld Mlano 
13.04. 15.04. Landsmøte i Firenze Firenze  
17.05. 17.05. Grunnlovsfeiring Milano 

Bli kjent-kveld 

På Chiosco Mentana i Milano. Ikke offisiell velkomst, siden mange universiteter ikke hadde begynt enda. 

Samarbeid med Bocconi Association of Scandinavian Students (BANS). Gratis for ANSA-medlemmer. 

25 deltakere.  

Velkomstdag i Milano (offisiell) 

Rebusløp m/ varighet ca. 3-4 timer. Aperitivo på kvelden. Deltakere helt fra Bologna, som fikk 300kr 

reiserefusjon hver. Meget vellykket, flott respons fra deltakere. 30 deltakere.  

Kick-Off i Barcelona 

Arrangert for det meste av ANSA Spania. 4 deltakere fra Italia.  

Karaokekveld 

På L'Ècurie i via Alessandro Volta i Milano. Aperitivo med overraskelse: karaoke! Leide et sted for oss 

selv med aperitivo. Kl.22.00 åpnet stedet dørene for andre folk. Meget velykket. 30 deltakere. Delvis 

sponset for ANSA-medlemmer.  

Julebord 

På Trattoria Toscana. Satset på medlemmer fra hele Italia, men planlegging var fortsatt dårlig etter 

eksamen i oktober. Flesteparten av deltakerne var fra Milano, men også én fra Torino. Misforståelse om 

bestilling av togbillett med ANSA Roma. Startet både planlegging og påmelding litt for sent. Kvelden var 

dog vellykket og folk var veldig fornøyde. 35 deltakere. Delvis sponset for medlemmer.  

Quiz-kveld 

På MOVIDA i Milano. Aperitivo og quiz. God stemning og velykket, gode tilbakemeldinger fra 

medlemmer. Delvis sponset for medlemmer. 34 deltakere.  

Quiz-kveld 

På MOVIDA i Milano. Aperitivo og quiz. God stemning og velykket, gode tilbakemeldinger fra 

medlemmer. Medlemmer betalte selv. 34 deltakere.  

Landsmøte i Firenze 

Fredag: felles middag og bli-kjent. Lørdag: landsmøte med gjennomgang av statutter, arbeidsprogram 

og valg av nytt styre. Så tur til vingård med omvisning og smaking av toskanske viner, og bankettmiddag 

på kvelden. Meget vellykket, med god tilbakemelding fra deltakere! 18 deltakere, delvis sponset for 

medlemmer.  

Grunnlovsfeiring 

I samarbeid med konsulatet i Milano. Cirka 25 norske studenter. Ikke sponset for ANSA-medlemmer.  
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Aktivitet på lokalt nivå 

Velkomstaperitivo 28/09/2017;  

Fagseminar om praktikantplasser ved ambassaden 05/10/2017,   

Pizabaking 8/11/2017;  

Grunnlovsfeiring 17/05/2018 

Velkomstaperitivo 23/02/2018 

Informasjonstiltak og verving 

Fagseminar om praktikantplasser ved ambassaden 05/10/2018, der det også ble snakket om ANSA og 

hva ANSA kan gjøre.  

Mail sendt til italienske universiteter med PDF-fil som vi ba dem videresende til sine norske studenter.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 75276 NOK 33000 NOK 
Utgifter 74770 NOK 38000 NOK 

Resultat 506 NOK -5000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 8223,41 NOK 

Avvik i inntekter skyldes hovedsaklig landsmøte som ikke var budsjettert for. 

 

Isidora Yli 
Roma, Italia, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Japan 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Mai Masuda Gylseth 

Økonomiansvarlig: Patrick John Woods 

Informasjonsansvarlig: Maria Bue Kessel 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 21.10.2017 

Landsleder: Patrick John Woods 

Økonomiansvarlig: Mai Masuda Gylseth 

Økonomiansvarlig: Maria Bue Kessel 

Arrangementsansvarlig: Stian Smakic Sopp 

Da Mai Gylseth uteksaminerte og dro tilbake til Norge i april og vi hadde en erstatter klar for 

økonomiansvarligstillingene, så tiltrådde Maria Sjøblom Bjørndalen i denne stillingen i slutten av april 

2018. 

Styremøter 

08.05.2018 Skype  

13.03.2018 Skype  

07.03.2018 Skype  

20.01.2018 Skype  

29.11.2017 Skype  

21.10.2017 Tokyo  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Tomas var tilstede på vårt kick-off og orgkurs arrangement i april.  

Aktivitet på nett og papir 

Landsidene til ANSA Japan har nylig blitt oppdatert, men kan nok oppdateres og arbeides med mer 

jevnlig og ofte. ANSA Japan har arbeidet en del med å bli mer synlig og aktiv på sosiale medier, og 

dette har resultert i mye mer aktivitet på Instagram og Facebook. På Facebook opprettet vi en gruppe 

for alle norske studenter i Japan, ved navn "Norske Studenter i Japan", som raskt fikk veldig mange 

medlemmer og har fungert utmerket som en måte å nå ut til norske studenter i Japan som ikke er ANSA 

medlemmer og for å tiltrekke disse til våre arrangement og fungere som rekrutteringsverktøy.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 4 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

14.04.2018 15.04.2018 Vår kickoff (orgkurs) Tokyo/Chiba 

27.01.2018 27.01.2018 Universal Studios Japan Osaka 

09.12.2018 09.12.2018 Julebord Tokyo 

21.10.2017 22.10.2017 Landsmøte 2017 Tokyo/Kamakura 
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Vårkickoff (orgkurs) 

Lørdag 14. april: Kurs, middag, sosial omgang og overnatting arrangert for 22 personer i Tokyo.                              

Søndag 15. april: Heldag i Tokyo DisneySea fornøyelsespark for 22 personer.  

Universal Studios Japan 

Endagsarrangement i Osaka, en av de største byene i Japan utenfor Tokyoområdet. Dette var første 

gang vi arrangerte et event i Osakaområdet, og noe vi vil gjøre flere ganger da medlemsmassen i Japan 

er relativt jevnt fordelt mellom Tokyoområdet og Osakaområdet.  

Julebord 

Julebord 2017 var også første gang vi arrangerte et lignende event, og det ble en stor suksess med 

over 20 deltakere, både medlemmer og ikke-medlemmer. En bedre middag og sosial omgang på en 

pen restaurant ble etterfulgt av en lang og enda mer suksessfull karaokenatt. 

Landsmøte 2017 

Landsmøtet for 2017 ble avholdt på den norske ambassaden i Tokyo, besøkt av Knut Eidsten Bjørnå, 

etterfulgt av overnatting samlet. Dag 2 ble tilbrakt i Kamakura, med besøk på noen av de eldste templene 

i Japan og en av Japans mest berømte strender.  

Informasjonstiltak og verving 

Vi har ikke hatt noe tiltak utenfor det generelle arbeidet vi gjør med informasjon, rekruttering og 

arrangering av events her i Japan. Vi har diskutert muligheten for å produsere en reklamefilm for ANSA 

Japan og sende til skoler og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge hvor elever/studenter har 

muligheten til å dra på utveksling til Japan. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 36558,74 NOK 27000 NOK 

Utgifter 14382 NOK 36000 NOK 

Resultat 22176,74 NOK -9000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 22343,02 NOK 

Regnskapet for forrige budsjettperiode er tydeligvis merket klart ved at vi ikke brukte noe særlig penger. 

Dette forklares av at styret som var året før hadde brukt alt for mye og lånt penger av sentralt, og vi var 

for forsiktige i bruken. Dette har vi lært av. 

Forel¿pige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 27320,85 NOK 27000 NOK 

Utgifter 46208,46 NOK 49000 NOK 

Resultat -18887,61 NOK -22000 NOK 

Egenkapital: 3455,41 NOK 

Patrick John Woods 

Tsukuba, Japan, 29.05.2018 
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Årsrapport ANSA Kina 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder : Michael Jacobsen (gikk av i løpet av vervet) 
Nestleder: Martine Arvesen 
Økonomiansvarlig: Mia Kiønig Vollan 
Informasjonsansvarlig: Niklas Røine 

Michael dro hjem til Norge i starten av 2017, hvor Lise Marie tok over en amputert stilling 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 22.09.2017 

Landsleder: Tobias Sommerfelt Rønning 
Nestleder: Helene Martinsen (gikk av i starten av 2018) 
Økonomiansvarlig: Nicolai Borgenstein 
Informasjonsansvarlig : Cecilie Kristiansen 

AAC-vervet viste seg å være veldig vanskelig å fylle, noe som var utslagivende for at arrangementet i 

sin helhet ble avlyst. 

Styremøter 

24.10.2017 Skype  
26.11.2017 Skype  
17.12.2017 Skype  
21.01.2018 Skype  
04.02.2018 Skype  
18.02.2018 Skype  
04.03.2018 Skype  
18.03.2018 Skype  
01.04.2018 Skype  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Både Tomas og Ole Kristian har besøkt i forbindelse med hva som skulle vært AAC. I tillegg kommer 

Knut Eidsten Bjørnå 12. juni. 

Lokallag 

ANSA Kina har i løpet av året hatt 5 aktive lokallag: 

 ANSA Shanghai 

 ANSA Beijing 

 ANSA Hong Kong 

 ANSA Taiwan (Stiftet 10.10.2017) 

 ANSA Suzhou (Stiftet 30.09.2017) 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 0 

Meg bekjent har vi ikke hatt kontaktpersoner i 17-18. Ei heller ser jeg poenget når ANSA allerede er 

godt etablert i landet. ANSA Kina såvell som lokallagene mottar stadig henvendelser hvor vi er i en god 

posisjon til å hjelpe eller svare på spørsmål. 
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Aktivitet på nett og papir 

Ikke nevneverdig, men til gjengjeld har vi svært aktive WeChat grupper i de ulike byene som fungerer 

godt for de som allerede er i Kina. Derimot er det ikke optimalt at andre kanaler nesten glemmes, da det 

er nettopp de kanalene som kommuniserer "ut" fra Kina. ANSA Kina har delt en god del på Facebook, 

og AAC ble opprettet på ANSA nettsider. Her er det rom for forbedring, men basert på fire års erfaring 

kan jeg meddele at nesten alle studenter her "glemmer" sosiale medier som er blokkert. De blir obsolete, 

og WeChat er alt oppslukende.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 2 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
22.09.2017 24.09.2017 Landsmøte Shanghai 
10.11.2017 12.11.2017 Organisasjonskurs Beijing 

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Shanghai har så lenge jeg har vært i Kina (4 år) alltid hatt et høyt aktivitetsnivå.Månedlige 

aktiviteter og et godt samarbeid med næringsliv samt generalkonsulatet og det siste halvåret økt 

samarbeidet med Young Professionals fra andre land i såkalte Joint-Events. Hong Kong har nest høyest 

aktivitet, mens Beijing er preget utveklslingsstudenter som kun er i Beijing gjennom ett semester. Taiwan 

ble opprettet også av utveklslingsstudenter som dro "hjem" etter første semester, dog er flinke til å svare 

på emails og har meldt engasjement for å sørge for ett nytt styre neste år. Suzhou er også nylig 

opprettet, og er primært av interesse for én utveklsingsklasse fra BI. Det er visstnok mange som har 

meldt interesse fra BI også for neste år, og vi håper aktiviteten kan øke.  

Informasjonstiltak og verving 

Spesielt ANSA i Shanghai er et svært godt argument for å melde seg inn, ettersom de har såpass mange 

events, og man regnestykket som omfatter om det "lønner seg" å melde seg inn er ganske enkelt. Ellers 

har vi prøvd å bli en attraktiv kanal for å "poste" stillingsutlysninger for jobber og internships, som er 

naturligvis er svært interessant for studenter og blird elt mye - og dermed øker synligheten.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 51674,98 NOK 73000 NOK 
Utgifter 52065,22 NOK 82500 NOK 

Resultat -390,24 NOK -9500 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 7911,51 NOK 

Hadde en startkapital på 8.301,75 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 68246,9 NOK 62066 NOK 
Utgifter 27658,17 NOK 65000 NOK 

Resultat 40588,73 NOK -2934 NOK 

Egenkapital: 48500,24 NOK 

Totalt er egenkapitalen faktisk på 48.500,24, da startkapitalen vår lå på 7.911,51 KR. Med andre ord er 

økonomien i ANSA Kina veldig sunn, men det er på bekostning av at to arrangementer måtte avlyses, 
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AAC og en utenaldstur i regi av ANSA Kina, da påmeldte medlemmer plutselig fant ut at de ikke hadde 

riktig visum til å entre Kina igjen dersom de dro ut av landet (de hadde kun 1-entry visa). 

Annet 

AAC ble beklageligvis avlyst, hvilket var et stort nederlag. Vi opplevde store problemer med å fylle 

vervet, og de som påtok seg ansvaret neglisjerte det. I tillegg var jeg selv personlig i en svært vanskelig 

situasjon, og måtte prioritere min egen situasjon i Kina som hang i en svært tynn tråd veldig lenge. I 

tillegg var det dårlig kommunikasjon med nærliggende ANSA land rundt AAC, og det oppsto misnøye 

grunnet misforståelser og manglende kommunikasjon, hvilket igjen førte til at andre land ikke ville utgi 

informasjon. Vi prøvde å flytte arrangementet til en senere dato, men fikk ikke mange nok påmeldte. I 

tillegg er oppleves det som svært problematisk å få visum til Kina, noe som også mest sannsynlig gjorde 

det hele mindre attraktivt. Det hele kunne vært unngått hadde man hatt en AAC-koordinator tidlig i 

studieåret som startet tidlig med arbeidet. Dette ble grundig presisert på landsmøtet, noe som muligens 

skremte studenter vekk fra å påta seg ansvaret. Det anbefales å se nærmere på vervet i sin helhet, og 

hvordan det bør selges inn på neste landsmøte. 

Tobias Sommerfelt Rønning 

Shanghai, Kina, 29.05.2018 
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Årsrapport ANSA Kroatia 

Landsstyret før landsmøtet 

Leder: Nina Rani  
Nestleder: Bjørnar Hoven Lorentzen 
Event ansvarlig: Marina Belcovska 
Økonomi ansvarlig: Maximillian Hagelien 
PR ansvarlig: Victoria Daae 
Styremedlem: Katrine Sannæs 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 27.10.2017 

Leder: Bjørnar Hoven Lorentzen 
Nestleder: Magnus Bergesen 
Event ansvarlig: Arruran Sriragulan 
Økonomi ansvarlig: Thale Berggren 
PR ansvarlig: Birte Molvik Gideonse 

Vi kuttet ned styret fra 6 til 5 medlemmer 

Styremøter 

10.11.2017 
22.11.2017 
19.01.2018 
20.02.2018 
17.04.2018 
13.05.2018 

Split University 
Split University 
Split University 
Split University 
Put Znjan 8A 
Put Znjan 8A 

 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Katinka Oxaas 

Lokallag 

ANSA Kroatia har i løpet av året hatt 1 aktive lokallag: 

 ANSA Split 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 5 

Styret fungerer som kontaktpersoner. 

Aktivitet på nett og papir 

ANSA Kroatia er på instagram og facebook. Aktiviteten på instagram har ikke vært så veldig høy, det er 

noe vi prøver å jobbe med. På facebook er vi aktive mest på ANSA Split, en facebookgruppe for alle 

norske studenter i Split, men vi bruker ANSA Kroatia sin side mye til å svare på spørsmål fra potensielle 

søkere, og å promotere eventer vi arrangerer. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 4 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 



31 
 

17.10.2018 17.10.2018 Landsmøte Split University School of Medicine 
16.12.2017 16.12.2017 Julebord Hotel Park, Split 
20.04.2018 21.04.2018 Organisasjonskurs, Paintball, Middag Split 
17.05.2018 17.05.2018 17. Mai feiring Restaurant Gusar, Split 

Landsmøte 

Valg av nytt styre. 

Julebord 

I samarbeid med den internasjonale studentorganisasjonen arrangerte vi julegalla med underholdning 

og middag. 

Organisasjonskurs, Paintball, Middag 

Organisasjonskurs med besøk fra hovedstyret, ambassaden i Zagreb og studentprest. Vi arrangerte 

også samme helg paintball og middag. 

17. Mai-feiring 

Vi inviterte alle internasjonale studenter for å feire 17 Mai med oss. Vi hadde middag og underholdning. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Da ANSA Split er eneste aktive lokallag i ANSA Kroatia går nasjonale og lokale aktiviteter under det 

samme. Vi har i tillegg til det nevnt over hatt ANSA-quiz nesten hver måned dette skoleåret. 

Informasjonstiltak og verving 

Vi gir gode rabatter på våre ANSA arrangement for å få folk til å melde seg inn. Vi informerer om 

fordelene med ANSA medlemskap på våre arrangementer og på facebook.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 104618,93 NOK 100002,77 NOK 
Utgifter 89611,7 NOK 106086,77 NOK 

Resultat 15007,23 NOK -6084 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 15007,23 NOK 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 10238,86 NOK 79147 NOK 
Utgifter 21455,84 NOK 80650 NOK 

Resultat -11216,98 NOK -1503 NOK 

Egenkapital: 3790,25 NOK 

Store avvik fra budsjett til regnskap både på inntekter og utgifter kommer av at bilettsalg for et av våre 

arrangementer ("Julegalla 2017") ikke ble styrt av ANSA Kroatia, men av samarbeidsorganisasjon på 

skolen. 

Bjørnar Hoven Lorentzen 

Split, Kroatia, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Latvia 

Landsstyret før landsmøtet 

Leder: Eirin Holan 

Nestleder: Cathrine Hestenes 

Økonomiansvarlig: Bjørn-Petter Johannessen 

Arrangmentansvarlig: Christine Wasenius 

Arrangmentansvarlig: Lise Martine Langmyr 

Info- og webansvarlig: Emilie Femtehjell 

Styremedlem: Mari Johanne Aa 

Styremedlem: Haakon Vevatne 

På landsmøte ble Thea Farsund valgt som arrangementansvarlig sammen med Christine Wasenius, 

men da hun byttet studieland halvveis ut i vervet tok Lise Martine Langmyr over for henne. 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 07.04.2018 

Leder: Christine Wasenius 

Nestleder: Emilie Femtehjell 

Økonomiansvarlig: Petter Risan Granlund 

Arrangmentansvarlig: Margrethe Lillevold 

Arrangmentansvarlig: Lise Martine Langmyr 

Info- og webansvarlig : Haakon Sortland Myran 

Styremedlem: Simon Slotnes 

Styremedlem: Martin Storfjord  

Styremøter 

29.03.2017 Hjemme hos landsleder Overlappingsmøte med avtroppende og nytt landsstyre 

20.04.2017 Cydonia  

31.05.2017 Cydonia  

19.09.2017 Cydonia  

17.10.2017 Double Coffee  

30.11.2017 Cydonia  

15.02.2018 Cydonia  

13.03.2018 Cydonia  

11.04.2018 Hjemme hos ny landsleder Overlappingsmøte med avtroppende og nytt landsstyre 

18.04.2018 Cydonia  

31.05.2018 Egle   

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Peter Alstad Netland 

ANSA Latvias kontakt med både ANSA sentralt og hovedstyret fungerer svært godt. Vår 

hovedstyrerepresentant, Peter Alstad Netland, er svært tilfredsstillende og tilstede. Han er rask til å 

svare/gi tilbakemeldinger på ting vi lurer på, har  stålkontroll og er veldig behjelpelig med våre eventuelle 

problemstillinger. Vi har stort sett kontakt med Peter over Facebook og telefon. Peter var på besøk hos 

oss både under vår fagdagshelg i begynnelsen av mars og han var på vårt landsmøte i april. Dette setter 

vi stor pris på. Annen kontakt med ANSA sentralt går via mail og Workplace. Workplace er en veldig 

enkel og god måte for oss å ta kontakt på og vi får alltid raskt svar. Fantastisk!     

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 3 
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Karoline Nyløy (kontaktperson for tannlegestudentene - Riga Stradins University), Martin Styrerud 

(kontaktperson for medisinstudentene - Riga Stradins University) og Haakon Vevatne (kontaktperson 

for medisin- og tannlege studenter på University of Lativa) Kontaktperson ordning vår her i Latvia 

fungerer veldig fint.  

Aktivitet på nett og papir 

Vi har til enhver tid oppdaterte sider på ansa.no. Vi bruker aktive flere sosiale medier, både Instagram, 

Snapchat og Facebook. I løpet av vår forrige styreperiode la vi ut hele 82 bilder på Instagram. Vi er 

spesielt aktive på våre sosiale medier under våre arrangementer. Vi bruker også sosiale medier for å 

promotere våre egne arrangementer, samt arrangementer fra ANSA sentralt. Etter arrangementer 

bruker vi som regel også ANSA-bloggen.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 19 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

28.04.2017 28.04.2017 Worldwide Riga Stradins University 

17.05.2017 17.05.2017 Nasjonaldag Ambassaden + Egle 

19.05.2017 19.05.2017 X-russefest Riga Old Town 

10.06.2017 10.06.2017 Sommerquiz Paddy Whelan's Pub 

10.09.2017 10.09.2017 Velkomstkveld Paddy Whelan's Pub 

15.09.2017 16.09.2017 Velkomsthelg Riga Old Town 

07.10.2017 07.10.2017 Quiz SPIIKIIZI 

20.10.2017 22.10.2017 AMG Medical Education 

Technology centre 

08.11.2017 08.11.2017 Propaedeutics kurs  Latvias University 

25.11.2017 25.11.2017 Julebord Albert Hotel 

07.12.2017 07.12.2017 Julequiz Paddy Whelan's Pub 

17.02.2018 17.02.2018 Semesterstart-arrangementet (+ org. Kurs) Zelta Bowling and 

Squash center 

02.03.2018 03.03.2018 Fagdag Avalon Hotel + SPIIKIIZI 

08.03.2018 08.03.2018 Info-fair RSU Riga Stradins University 

06.04.2018 06.04.2018 Quiz SPIIKIIZI 

07.04.2018 07.04.2018 Landsmøte SPIIKIIZI 

21.04.2018 21.04.2018 Worldwide Riga Stradins University 

11.05.2018 11.05.2018 X-russefest Riga Old Town 

17.05.2018 17.05.2018 Nasjonaldag Ambassaden + Egle 

Informasjonstiltak og verving 

ANSA Latvia har den siste tiden stort sett hatt positiv erfaring med medlemstall. Vi har erfart at de som 

starter her som nye studenter ofte allerede er medlemmer av ANSA. Likevel arrangerer vi velkomstkveld 

ved semesterstart for å verve inn de som eventuelt ikke er medlem før de kommer. Vi bruker også denne 

kvelden til å fortelle om ANSA; hva ANSA er og hva ANSA gjør. Vi får flest nye studenter på 

høstsemesteret og starter alltid det semesteret med vårt mest populære arrangement; velkomsthelg. 

Under dette arrangementet verves også mange nye studenter. Det siste året har medlemstallet vårt 

sunket noe da er stort kull studenter sluttet for et år siden, og ikke alle de nye som kom meldte seg inn. 

Allikevel har vi svært god tradisjon med å holde på gamle medlemmer. Når medlemskapene går ut i 

september/februar opplever vi et fall i medlemstallene våre men de går som regel fint opp igjen når 

semesteret er i gang. Vi har alltid medlem/ikke-medlem priser på våre arrangementer, hvilket gjør at det 

absolutt lønner seg for våre studenter å være medlem.  
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Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 110459,47 NOK 47000 NOK 

Utgifter 115170,8 NOK 38000 NOK 

Resultat -4711,33 NOK 9000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 12431,76 NOK 

Goodwill som ble tildelt forrige budsjettperiode men overført til den nye budsjettperioden er medregnet. 

Store avvik mellom "faktisk" og "budsjett" da budsjettet som blir vedtatt på landsmøte ikke oppdateres i 

løpet av budsjettperioden. Annen grunn til at avvik er også at det ble gjort en feil i budsjettet til fagdagen 

vår. Enkelte av utgiftspostene våre ble ikke inkludert i budsjettet men i regnskapet.  

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 3640 NOK 42500 NOK 

Utgifter 4109,14 NOK 34400 NOK 

Resultat -469,14 NOK 8100 NOK 

Egenkapital: 11962,62 NOK 

Goodwill for 17. mai er ikke utbetalt ennå. 

Christine Wasenius og Petter Risan Granlund  

Riga, 28.05.2018 
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Årsrapport ANSA Russland 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Martin Inderhaug 
Økonomiansvarlig: Bård Andreas Mulstad 
Nestleder: Eli Welde 
Styremedlem: Fredrik Holme Tombra 

Martin Inderhaug og Eli Welde gikk ut av vervene sine ved starten av desember 2017, hvorpå Fredrik 

Holme Tombra tok over som landsleder og Andreas Skagen gikk inn i styret som arrangements-

ansvarlig. 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 24.02.2018 

Landsleder: Fredrik Holme Tombra 
Økonomiansvarlig: Bård Andreas Mulstad 
Nestleder: Andreas Skagen 
Styremedlem: Øystein Røhnebæk Stikbakke 
Styremedlem: Markus Lindberg  

Styremøter 

04.11.2017 Moskva Styremøte  
24.02.2018 Moskva Landsmøte 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Mathias Grotli 

Kontakten med hovedstyrerepresentant har hovedsakelig foregått over Facebook, Workplace eller e-

post. Det har også vært gjennomført to samtaler over telefon, og hele det nåværende landsstyret møtte 

Mathias under ANSA Russlands landsmøte i Moskva. Mathias har vært veldig behjelpelig og flink til å 

veilede oss i oppstartsfasen av ANSA Russland. 

Aktivitet på nett og papir 

ANSA Russland er representert på Facebook og Instagram. Aktivitetsnivå på nett har vært synkende 

og stort sett vært begrenset til ting som er arrangementsrelatert. Det var aktivitet på ANSA-bloggen i 

starten, men også der har kurven vært nedadgående.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 6 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
11.09.2017 11.09.2017 Valgvake hos Morten Jentoft Moskva 
07.11.2017 07.11.2017 Statoil-besøk Moskva 
29.11.2017 29.11.2017 Ambassadebesøk Moskva 
08.12.2017 08.12.2017 Julebord Moskva 
24.08.2018 24.08.2018 Landsstyremøte Moskva 
17.05.2018 17.05.2018 17. mai-frokost Moskva og St. Petersburg 

Valgvake hos Morten Jentoft 

NRKs korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, inviterte til suppe og valgvake i hans hjem i Moskva. 

Jentoft har vært svært positiv til ANSAs tilstedeværelse og vært med på flere arrangementer. Deltagerne 

var veldig fornøyd med kvelden.    
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Statoil-besøk 

ANSA arrangerte bedriftsbesøk på kontorene til Statoil i Moskva. Deretter ble det invitert til middag på 

Restaurant Russkij, hvor tidligere spiondømte Arne Treholt holdt innlegg. Rammstein-vokalist Till 

Lindemann lot seg også avbilde til bruk på sosiale medier. Det kom deltagere fra Moskva og St. 

Petersburg.  

Ambassadebesøk 

I slutten av november ble det arrangert ambassadebesøk og felles lunsj for ANSA-medlemmer i 

Russland.  

Julebord 

Julebordet fant sted på den georgiske restauranten Kafé Saperavi i Moskva. Som året før ble den lagt 

til samme helgen som ambassaden inviterer nordmenn i Russland på sitt julebord for å sikre best mulig 

oppslutning. Tidligere på dagen møtte også styret den nye sjømannspresten Line Kvalvaag. Deltagere 

kom fra St. Petersburg og Moskva.  

Landsstyremøte 

Landsstyremøte ble avholdt på Higher School of Economics i Moskva med deltagelse fra fem studenter, 

en praktikant, hovedsstyrerpresentant og president. Middagen på kvelden tiltrakk seg et par norske ikke-

medlemmer.  

17. mai-frokost 

17. mai-frokost ble avholdt i både Moskva og St. Petersburg, hvor henholdsvis tre og fem deltagere 

møtte opp. Tilsammen deltok fem medlemmer på arrangementet.  

Informasjonstiltak og verving 

ANSA Russland har forsøkt å informere om vår tilstedeværelse i ulike fora, samt benyttet bedriftsbesøk 

og julebord til å tiltrekke nye medlemmer. Informasjon går som regel alltid ut via epost og sosiale medier. 

I tillegg har vi aktivt tatt kontakt med personer vi vet skal til Russland som praktikant eller student.   

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 0 NOK 0 NOK 
Utgifter 0 NOK 0 NOK 

Resultat 0 NOK 0 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 0 NOK 

ANSA Russland har gjennom foregående budsjettperiode kun mottatt støtte i forbindelse med 

enkeltarrangementer. Det nye styrets budsjettperiode løper fra 1. mars 2018 til 28. februar 2019. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 14500 NOK  NOK 
Utgifter 6378 NOK  NOK 

Resultat 8122 NOK 0 NOK 

Egenkapital: 8122 NOK 
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ANSA Russland mottok Brannfond pålydende 14.500 NOK i forbindelse med LM 2018, og holdt seg 

godt innenfor budsjettets rammer. Hovedutfordringen har tidligere vært at vi ikke har hatt direkte tilgang 

til midler i forbindelse med arrangementer, noe som har gjort oss ekstra avhengig av å gå gjennom 

sentralt. 

Annet 

I desember 2017 ble flere norske utvekslingsstudenter fra Universitetet i Oslo utvist fra Voenmekh i St. 

Petersburg. Som følge av dette kom det færre studenter enn ønsket og forventet til Russland våren 

2018, noe som bød på utfordringer med tanke på rekruttering og medlemstall.  

Fredrik Holme Tombra 

Berlin, Tyskland, 28.05.2018 
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Årsrapport ANSA Singapore 

Landsstyret før landsmøtet 

Økonomiansvarlig: Ida Refsti  

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 09.09.2017 

Landsleder: Linn Kristin Pettersen 

Økonomiansvarlig: Andreas Selig Ødegård  

Prosjektansvarlig: Vera Idadatter Kringstad  

Markedsansvarlig: Kine Garmannslund 

Informasjonsansvarlig: Mina Grimstad Karlsen  

Styremøter 

09.10.2017 Hjemme hos landsleder   

09.11.2017 Ikea   

16.01.2018 Hjemme hos landsleder   

06.02.2018 Hjemme hos landsteder  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Tomas Engebretsen  

Tomas var til stede under landsmøte i september, samt på ANSA arrangementer fra  januar 2018 - mars 

2018, da han flyttet til Singapore. 

Aktivitet på nett og papir 

Grunnet tekniske problemer har ansa.no siden ikke blitt regelmessig oppdater t dette året. Sosiale 

medier som Facebook og Instagram har jevnlig blitt oppdatert gjennom skoleåret med informasjon om 

arrangementene, hva som skjer under planleggingen av arrangementene, konkurranser og tips til hva 

som kan gjøres i Singapore som student. Det har vært høyere aktivitet på Instagram kontoen dette året 

enn tidligere år. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 7 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

22.10.2017 22.10.2017 Studentgrill Sjømannskirken  

04.11.2017 04.11.2017 Halloween Night  Piedra Negra  

26.11.2017 26.11.2017 ANSA Idrettsdag  Lakepoint Drive  

20.01.2018 20.01.2018 Amazing Race Singapore sentrum 

01.02.2018 01.02.2018 ANSA Singapore NLD Novotel Hotel Singapore  

11.03.2018 11.03.2018 ANSA Idrettsdag  Lakepoint Drive  

11.03.2018 11.03.2018 Studentgrill Påske Edition  Sjømannskirken  

Studentgrill 

Grilling med quiz i samarbeid med Sjømannskirken. 
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Halloween Night  

Halloween fest med mat på et leid lokale, Piedra Negra, hvor studentene kledde seg ut og hadde 

konkurranser.  

ANSA Idrettsdag  

Idrettsdag med foskjellige sportsgrener som vollyball, fotball, tennis og badminton turnering. Studentene 

fikk levert drikke og lett mat (bananer og sjokolade) for å holde energien opp i varmen. 

Amazing Race 

Kick off arrangement for vår semesteret. Studentene ble delt inn i lag (blanding av nye studenter i byen 

og studenter som hadde bodd der en stund). De fikk en liste med oppgaver og steder de måtte finne 

innen en tidsramme. Målet var å få nye studenter til å bli kjent med byen, samt møte og bli kjent med 

nye folk. Vi hadde Amazing Race etterfest med mat hvor vinneren av løpet ble kåret på kvelden. Dette 

ble holdt på lokalet Blue Jazz. 

ANSA Singapore NLD 

Vårt største faglige arragement der studentene fikk muligheten å mingle med bedrifter på stand, og høre 

på foredrag fra Telenor og Hydro. 

ANSA Idrettsdag  

Idrettsdag med vollybal, kubb og vannpolo. Studentene fikk mat og drikke i varmen. 

Studentgrill Påske Edition  

Grilling med påskenøtter og påskepremier til vinnerne av skirenn på Sjømannskirken. 

Informasjonstiltak og verving 

Aktiv verving under arrangementer, og på sosiale medier ved å fremme fordelene av å være ANSA-

medlem. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 84911 NOK 85726 NOK 

Utgifter 78454 NOK 74000 NOK 

Resultat 6457 NOK 11726 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 0 NOK 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 84911 NOK 85726 NOK 

Utgifter 78454 NOK 74000 NOK 

Resultat 6457 NOK 11726 NOK 

Egenkapital: 6457 NOK 

Linn Kristin Pettersen 

Tromsø, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Slovakia 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Christina Linnéa Holmberg 
Nestleder: Marita Megård 
Økonomiansvarlig: Malin Aune 
Web- og infoansvarlig: William Eugen Larsen 
Styremedlem: Ingrid Hagby Johnsen 
Styremedlem: Truls Schjelderup Mathiesen  
Styremedlem: Mathilde Dæhlin 
Styremedlem: Soheil Nikki Mostafavi 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 07.04.2018 

Landsleder: Ingrid Hagby Johnsen 
Nestleder: Marit Haug 
Økonomiansvarlig: Christina Linnéa Holmberg 
Web- og infoansvarlig: Amanda Michelle Nordahl 
Styremedlem: Omama Khan 
Styremedlem: Abdullah Umar Khan 
Styremedlem: Mads Hagen 
Styremedlem: Arlin Olsen Stensland  

Styremøter 

31.08.2017 via skype  
14.09.2017 Martin  
09.12.2017 Kosice  
09.03.2017 Kosice  
08.04.2018 Martin  
04.05.2018 Martin  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Nils Martin Ek 

President Ole Kristian Bratset var tilstede ved Årsmøte og Org.kurs.  

Lokallag 

ANSA Slovakia har i løpet av året hatt 2 aktive lokallag: 

 Martin 

 Kosice  

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 0 

Aktivitet på nett og papir 

ANSA Slovakia er på Facebook, Instagram og Snapchat. Disse blir oppdatert jevnlig, med høyere 

frekvens rundt arrangementer. Landsidene på ansa.no har ikke blitt regelmessig oppdatert. 
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 4 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
22.09.2017 24.09.2017 Høsttur til høytatraene Horny Smokovec, 

Vysoké Tatry 
23.02.2018 25.02.2018 Vintertur til Jasna Jasna, Nízke tatry 
06.04.2018 08.04.2018 Kick-Off med Årsmøte og Org.kurs Martin 
17.05.2018 17.05.2018 17.mai-feiring  Martin 

Høsttur til høytatraene 

Helgetur til Horny Smokovec i høytatraene. Deltagere fra både Martin og Kosice. Vi arrangerte rebus 

på fredagskvelden. Lørdag var det valgfri turmuligheter med forskjellig vanskelighetsgrad på dagen, og 

fest på kvelden.  

Vintertur til Jasna 

Helgetur til Jasna i tatrafjellene. Deltagere fra både Martin og Kosice. Vi arrangerte quiz fredag kveld. 

Lørdag var satt av til ski/snowboard og after-ski.  

Kick-Off med Årsmøte og Org.kurs 

Det gamle landsstyret arrangerte organisasjonskurs for interesserte og nye tillitsvalgte. President Ole 

Kristian Bratset, sjømannsprest Hilde Sirnes, og HS-representant Nils Martin Ek var tilstede og hadde 

presentasjon om ANSA, trygge rom, og beredskapskurs. Tidligere landsstyre-representanter hadde mer 

spesifikke presentasjoner om de ulike vervene og hva de innebærer. Samme helg arrangerte vi årsmøte, 

hvor nytt landsstyre ble valgt. I tillegg hadde vi rebusløp og middag for deltagerne av org.kurset.  

17.mai-feiring  

17.mai feiring på utendørsmuseet Skanzen i Martin, i samarbeid med Den Norske Ambassade i 

Bratislava. Vi arrangerte tog, leker, taler og sang. Ambassaden stod for pølser mm., og de norske 

studentene stod for kaker og vafler.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Lokallagene har hatt høy aktivitet, med 17 arrangementer, jevnt fordelt på begge studiestedene. Blant 

annet julebord, loppemarked, velkomstbowling, boksalg og fadderuke. Julebordene er et av årets 

høydepunkt i Martin, og i år var det populært i Kosice også. Der har det tidligere vært litt lite engasjement. 

I tillegg er både oktoberfest, russefest og sportsturneringer veldig populære.  

Informasjonstiltak og verving 

For å øke medlemstallet i landet har vi fokusert på å arrangere gode arrangementer, med rabattert 

medlemspris, slik at det blir attraktivt å være medlem. Vi jobber for å bruke sosiale medier enda mer 

aktivt, slik at ANSA Slovakia blir mer synlig enn det vi allerede er.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 102802 NOK 60000 NOK 
Utgifter 73918 NOK 69000 NOK 

Resultat 28884 NOK -9000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 56109 NOK 
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Vi har etter fagseminar 2016 et lån på ca 140.000kr til ANSA Sentralt. Vi har derfor laget en 

avbetalingsplan der vi betaler 20.000kr hvert år fremover, pluss eventuelt overskudd fra budsjettet. 

Overskuddet på 28.884kr blir betalt inn når vi får driftsstøtte og frifond i juli/august.  

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 0 NOK 0 NOK 
Utgifter 6871 NOK 6125 NOK 

Resultat -6871 NOK -6125 NOK 

Egenkapital: 49238 NOK 

Ingrid Hagby Johnsen 

Martin, Slovakia, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Spania 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Julie Nordmo 
Nestleder: Annichen Desiree Larsen 
Informasjonsansvarlig: Crister Myklebust 
Arrangementsansvarlig: Niklas Heia 
Økonomiansvarlig: Ingrid Dahl Bugge 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 30.09.2018 

Landsleder: Caroline Aarre Halvorsen 
Nestleder: Julie Nordmo 
Informasjonsansvarlig: Lars Berntzen Aarholm 
Webansvarlig: Helene Grimstad 
Økonomiansvarlig: Henrik Sæthre 

Styremøter 

01.10.2017 Barcelona Overlappingsmøte 
06.10.2017 Skype  
07.11.2017 Skype  
03.12.2017 Madrid  
30.01.2018 Skype  
27.02.2018 Skype  
09.04.2018 Skype  
29.04.2018 Valencia Sammen med lokallag styrene 
22.05.2018 Skype  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Amanda Gran 

Amanda Gran, Anders og Jørgen var med på Kick-Off i Barcelona høsten 2017. Ole Kristian var med 

på årsturen til Valencia våren 2018 

Lokallag 

ANSA Spania har i løpet av året hatt 4 aktive lokallag: 

 Madrid 

 Lisboa (Vedtatt på landsmøtet 30.09.17 at Portugal skulle være en del av Spania.) 

 Valencia (Stiftet 12.10.2017) 

 Barcelona 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 12 

På nettsidene til ANSA finnes informasjonen om de ulike kontaktpersonene og kan bli kontaktet via mail. 

Aktivitet på nett og papir 

ansa.no blir brukt til å lage arrangementer, men det er Facebook som likevel er mest bruk. Vi bruker 

også Instagram til å legge ut tips og bilder fra de ulike byene i Spania samt påminneldser om 
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arrangement og andre frister. I tillegg bruker vi ansa bloggen til å legge ut innlegg etter noen utvalgte 

arrangement. Aktiviteten vil jeg beskrive som moderat.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
29.09.2018 01.10.2017 Kick-off og org.kurs Barcelona 
01.12.2017 03.12.2017 Julebord Madrid 
27.04.2018 29.04.2018 Årstur Valencia 

Kick-off og org.kurs 

ANSA Spania, Frankrike Italia og Sveits arrangerte ANSA Kick-off Sør-Europa i Barcelona. Det ble holdt 

organisasjonskurs som er en del av det obligatoriske programmet til alle ANSA land hvor vi fikk besøk 

av blant annet ANSA sentralt og sekretariatet. Studentpresten vår Bjørn Olav Bøe kurset og også i 

beredskap. 

Julebord 

Årets begivenhet for ANSA Spania og Portugal er julebordshelg i Madrid! I god tradisjon ble helgen fylt 

med julegrøt, sightseeing på morsomt vis gjennom rebusløp i byen, og staselig julebord. Det ble  en 

helg fullspekket med gode opplevelser i sterk ANSA-ånd. 

Årstur 

I år gikk turen til Valencia hvor vi hadde paella-aften den første kvelden. På arrangerte vi først en talk 

om "trygge rom". Vårt kjære lokallag laget et rebusløp slik at vi fikk sett hele byen etterfulgt av en herlig 

middag. En perfekt ANSA-helg i strålende vær. 

Aktivitet på lokalt nivå 

MADRID: De har hatt et høyt aktivitetsnivå med 3-5 arrangementer i halvåret, noe som er rekord. 

Høydepunktet er 17. mai med flest deltakere, men også hytteturen hadde stor økning fra i fjor. 

BARCELONA: Har hatt noe færre arrangementer selv om aktivitetsnivået ligger på omtrent 2 

arrangement i halvåret. De har valgt å satse stort på 17.mai i stedet for å ha flere mindre arrangement. 

VALENCIA: ble stiftet i høst og høydepunktet må absolutt være deres første arrangement da de var 

over 30 deltakere på quiz. Etter dette, har det dalt litt nedover i antall deltakere hvor noe av dette skyldes 

utvekslingsstudenter. Valencia har et aktivitetsnivå på omtrent 3 arrangement i halvåret. Noe som er 

veldig bra. LISBOA: Har fungert som et RAV-land frem til i høst. De har et aktivitetsnivå på 2/3 

arrangement i halvåret med stablit oppmøte på rundt 20 deltakere hver gang. 

Informasjonstiltak og verving 

Vi har veldig aktivt gått inn for å bruke sosiale medier mer, spesielt Instagram. I tillegg har vi stiftet et 

ekstra lokallag da vi har sett at medlemstallene i Valencia har vært nokså høye de siste to årene. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 186777,05 NOK 92637,00 NOK 
Utgifter 120443,65 NOK 80000,00 NOK 

Resultat 66333,40 NOK 12637,00 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 16165,00 NOK 
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Grunnen til at det ser ut som om vi har gått så mye i pluss er fordi vi fikk frifond-støtten før vi gjorde opp 

budsjettet i fjor. Trekker man fra 37.000 NOK fra inntekter fra forrige periode, vil man få startsummen 

vår på 16.000 NOK. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 100592,00 NOK 108555,00 NOK 
Utgifter 91502,60 NOK 96500,00 NOK 

Resultat 9089,40 NOK 12055,00 NOK 

Egenkapital: 25254,40 NOK 

Vi sitter igjen med en del nå, men det skal arrangereres både kick-off og landsmøte for disse pengene, 

da dette er to av våre største utgiftsposter.  

Caroline Aarre Halvorsen 

Spania, Madrid, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Sveits 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 07.10.2017 

Landsleder: Joar Paulsen Fiskerstrand 

Nestleder: Sindre Midttun 

Økonomisk ansvarlig: Edvard Stubberud 

Informasjonsansvarlig: Kristian Beichmann 

Styremedlem: Siljan Lærdal 

Styremedlem: Peder Qvigstad 

Styremøter 

17.10.2017 Planleggingsmøte for hele året, med spesielt fokus på vinterlekene og fordeling av 

arbeidsoppgaver 

03.11.2017 Videre planlegging vinterleker, samt planlegging julebord 

28.01.2018 Planlegging av vinterlekene 

18.02.2018 Siste inspurt vinterlekene 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Hanna Flood 

Ladsstyret hatt kontakt med Hanna ved flere anledninger. Hun har vært en svært viktig støttespiller for 

landsstyret og har bidratt til at vi har klart å gjennomføre aktivitetene våre i Sveits på en ryddig og god 

måte. Dette har hun blant annet gjort ved å delta i diskusjoner, dele tidligere erfaringer, passe på at vi 

følger ANSAs retningslinjer og å delta på arrangementene våre. 

Aktivitet på nett og papir 

Landssidene har blitt brukt som en plattform for å lettere komme i kontakt med ANSA Sveits, samt for å 

informere om studier i Sveits. Siden har blitt oppdatert deretter. ANSA Sveits har hovedsakelig vært 

representerert på facebook. Der vi deler alt av genrell informasjon, i tillegg til arrangementer. Facebook 

har også vært en viktig plattform for lettere å kunne kommunisere med de som ønsker å kontakte oss. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 6 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

04.11.2017 04.11.2017 ANSA Sveits på Expovina Zürich 

01.12.2017 01.12.2017 ANSA Sveits Julebord Lausanne 

22.02.2018 25.02.2018 ANSA Sveits Vinterleker Engelberg 

26.04.2018 26.04.2018 ANSA Sveits Stammtisch St. Gallen 

17.05.2018 17.05.2018 17. Mai-feiring Lausanne 

17.05.2018 17.05.2018 17. Mai-feiring St. Gallen 

ANSA Sveits på Expovina 

Vinutstilling i Zurich. Flott arrangement med mange mennesker 

ANSA Sveits Julebord 

Ca. 30 oppmøtte. Fint arrangement med god middag, sang og taler. Første gang etter landsmøtet 7. 

oktober at Norske studenter fra hele Sveits møttes. 
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ANSA Sveits Vinterleker 

Ca. 50 deltakere. Utfordrende å finne passende lokaler, men gikk veldig fint til slutt. Sto på mye på ski, 

i tillegg til konkurranser og leker gjennom helgen. Hovedsaklig ANSA-medlemmer fra rundt om kring i 

Europa.  

ANSA Sveits Stammtisch 

Samling av norske studenter i St. Gallen for muligheten til å bli kjent med nye norske studenter i Sveits. 

17. Mai-feiring 

17.-mai-feiringen ble avholdt i Lausanne, også med ca. 50 stykker. Her var lokasjonen også utfordrende 

på grunn av melding om mye dårlig vær. Bestemte oss for å ha arrrangementet i Lausanne ca. én uke 

i forveien. Veldig vellykket arrangement med god hjelp fra informasjonsansvarlig Kristian og tidligere 

ANSA Sveits landsleder, Celine.  

17. Mai-feiring 

Perioden rundt 17. mai hadde mange av de norske studentene i St. Gallen og omegn eksamener. Siden 

dette er områder som ligger et godt stykke unnda Kristiansand så vi det som hensiktsmessig å opprette 

et kveldsarrangement for studentene i området. 

Felles for alle arrangementer er at det har vært lite penger i ANSA Sveits og at arrangementene 

hovedsaklig har blitt finansiert gjennom egenandeler. Dette har til tider vært utfordrende 

planleggingsmessig ved at det har vært vanskelig å forutse antall deltakere i god tid før arrangementene. 

Men alt i alt har det meste likevel gått på skinner. 

Informasjonstiltak og verving 

Vi har gitt incentiver til å melde seg inn i ANSA ved å diversifisere prisene for å kunne delta på 

arrangementene. Utover dette har vi oppfordret nye norske studenter/utvekslingsstudenter til å melde 

seg inn, både på grunn av arrangementene, men også for å få tilgang på et godt forsikringstilbud. 

Økonomi 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 9723,25 NOK 24600 NOK 

Utgifter 35359,46 NOK 41600 NOK 

Resultat -25636,21 NOK -17000 NOK 

Egenkapital: 8600,62 NOK 

Avviket i budsjetterte inntekter skyldes at driftsstotte og frifond enda ikke er utbetalt. ANSA vinterlekene 

2017 er ikke inkuldert her, da dette er et mye storre budsjett enn ANSA sveits i seg selv. Vinterlekene 

gikk 30000 NOK i underskudd, da hotellet vi brukte ikke leverte det de hadde lovet. 

Joar Paulsen Fiskerstrand og Edvard Stubberud 

Kristiansand, 31.05.2018 

  



48 
 

Årsrapport ANSA Sverige 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Andreas Nilssen Skorpen 

Nestleder: Ingvild Hartmann-Lørscher 

Økonomiansvarlig: Johan Liseth Hansen 

Informasjonsansvarlig: Elise Dommersnes 

Styremedlem: Mikkel Hæger 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 14.04.2018 

Landsleder: Signe Elise Livgard 

Nestleder: Kristine Bull Sletholt 

Økonomiansvarlig: Ola-Martin Tangeni Søvik 

Informasjonsansvarlig: Elise Dommersnes 

Styremedlem: Pernille Margrethe Olsen 

Styrem¿ter 

04.02.2018  

25.02.2018  

23.03.2018  

06.04.2018  

09.04.2018  

11.04.2018  

12.04.2018  

15.04.2018 Overtakelse 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Katinka Oxaas 

Lokallag 

ANSA Sverige har i løpet av året hatt 3 aktive lokallag: 

 Göteborg 

 Stockholm 

 Lund 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 1 

Aktivitet på nett og papir 

Landssidene har blitt sporadisk oppdatert. Landsstyret 17/18 har ikke hatt passord til instagramprofilen 

for Sverige, men det er nå på plass. Lokallagene bruker instagram mer jevnlig. Alle oppdaterer 

Facebook-sider med arrangementer og annen relevant informasjon. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
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29.09.2017 01.10.2017 Organisasjonsseminar og høsttreff Aarhus 

08.12.2017 10.12.2017 Julebordskryssning til Tallinn Stockholm/Tallinn 

13.04.2018 15.04.2018 Landsmøte Stockholm 

Organisasjonsseminar og høsttreff 

Det ble arrangert orgsem sammen med ANSA Danmark. Få deltagere fra Sverige, men gode 

tilbakemeldinger fra de som møtte. Neste organisasjonsseminar må kommuniseres bedre og tidligere 

til medlemmene. 

Julebordskryssning til Tallinn 

Et svært populært arrangement med stor oppslutning. Fokus på det sosiale, med felles middag fredag, 

julebord og sightseeing i Tallinn lørdag, og noe sightseeing i Stockholm på søndag for de utenbys fra. 

Litt uheldig med dårlig vær på overfarten og få sjøsterke medlemmer.  

Landsmøte 

Middels oppslutning, men alle lokallag var representert. Mingling i sjømannskirken fredag kveld. 

Landsmøte, byrebus og fest lørdag kveld. Felles lunsj søndag. Andre nasjonale arrangement i 

Stockholm, og det kom tilbakemeldinger om at studentene i Stockholm gjerne vil reise et annet sted. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Lokallagene har det siste året fokusert på lavterskelarrangement i et forsøk på å verve flere medlemmer. 

Det har variert noe hvor ofte lokallagene har hatt arrangementer, men alle har hatt arrangmenter i begge 

halvår. Av arrangementer har det vært pubkveld, frisbeegolf, kajakk, tacokveld, besøk hos Skavlan og 

middager på sjømannskirken for å nevne noe. 

Informasjonstiltak og verving 

Julebordskrysning til Tallinn trakk mange nye medlemmer. Ellers har lokallagene forsøkt å ha 

lavterskelarrangementer det siste året for å trekke medlemmer, uten at det har vært noen stor suksess. 

Tiltak ble diskutert på landsmøtet og landsstyret vil jobbe mer med verving og informasjonstiltak det 

neste året. Ønsker også å inkludere Finland som lokallag under Sverige. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 42536 NOK 34200 NOK 

Utgifter 45966,5 NOK 39200 NOK 

Resultat -3430,5 NOK -5000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 25782,5 NOK 

Økonomiansvarlig har hatt noe vanskeligheter med å finne forrige styres budsjett på tillitsvalgtsiden. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter  NOK 34200 NOK 

Utgifter 4110 NOK 39200 NOK 

Resultat -4110 NOK -5000 NOK 

Egenkapital: 21672,5 NOK 
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Økonomiansvarlig har hatt problemer med å logge inn på kontoen. Til tross for valg 14. april fikk ny 

økans ikke tilgang før 31. mai. Utgifter på inneværende budsjettperiode er et regresskrav mot økans da 

han selv har lagt ut for lokallagenes aktiviteter i mangel på tilgang til banken. Dette er nå løst. 

Annet 

Det kan hende kostnadene ved å utvide ANSA-landet til å også gjelde Finland medfører økte 

reisekostnader i fremtiden. 

Signe Elise Livgard 

Drøbak, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Sør-Afrika 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Heidi Emberland Ulla 

Økonomiansvarlig: Ragna B. Sørlundsengen 

Arrangementansvarlig: Maren Bjørkan 

Arrangementansvarlig: Jørgen Clemmensen-Fløholm 

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig: Beatrice A. Kumodice 

Styremedlem: Oda Tungodden 

Jørgen Clemmensen-Fløholm overttok etter Maren Bjørkan i februar. 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet:  

Landsleder: Jørgen Clemmensen-Fløholm 

Økonomiansvarlig: Heidi Emberland Ulla 

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig: Beatrice A. Kumodice 

Styremedlem: Ragna B. Sørlundsengen 

Styremøter 

03.08.2017 Møtet ble brukt for å gå over økonomien for kommende ANSA-år, samt planlegging av 

velkomstmiddag, fjelltur og valgvake. 

05.09.2017 Møte for å planlegge valgvake og organisasjonskurs til Hermanus. 

21.11.2017 Møtet ble brukt for å planlegge dagstur til Stellenbosch. 

13.02.2018 Møtet ble avholdt for å planlegge det kommende semesteret. Dette var også det første 

styremøte til den nye arrangementsansvarlige, Jørgen Clemmesen-fløholm. 

Velkomstmiddag 20. februar og tur til Stellenbosch ble planlagt. 

21.03.2018 Møtet ble brukt til å planlegge 17. mai-frokost og organisasjonskurs. 

01.05.2018 Møtet ble brukt til å planlegge 17. mai-frokost, organisasjonskurs og landsmøte. 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Hanna Flood 

Tidligere landsleder, Heidi E. Ulla og resten av styret, hadde jevnlig kontakt med Sør-Afrikas 

kontaktperson i hovedstyret, Hanna Flood. Hanna har gjort en utmerket jobb som mellomledd mellom 

ANSA Sør-Afrika og ANSA sentralt. I forbindelse med landsmøte 2018 var Hanna tilstede. Det nye styret 

ser frem til fortsatt godt samarbeid med hovedstyrerepresentant og ANSA sentralt. 

Aktivitet på nett og papir 

I år har vi satset på å heve nivået på innholdet vi produserer for våre kanaler. Dette gjennom skarpe, 

klare bilder som på best mulig måte fanger de gode øyeblikkene vi skaper i ANSA Sør-Afrika. Dette har 

det vært god respons på. Vi ser at flere medlemmer setter pris på fotograferingen, da de selv deler bilder 

vi har tatt i forbindelse med våre arrangementer på sine egne kanaler. Instagram har blitt tatt hyppig i 

bruk, da målgruppen våres generelt er mer aktive der enn på andre kanaler. Dette gjelder både innlegg 

fra våre arrangementer, men også posting av "stories" som formidler øyeblikket direkte. Disse blir ofte 

sett av mellom 100 og 200 følgere. Facebook har blitt brukt aktivt til å markedsføre våre arrangementer, 

samt svare på spørsmål fra norske studenter. Fremover vil vi satse på mer video, samt å skaffe flere 

relevante følgere på tvers av våre kanaler. ANSA Sør-Afrika har per i dag ingen planer om å publisere 

en egen avis/nyhetsbrev for våre medlemmer. 
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 10 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

18.08.2017 18.08.2017 Velkomstmiddag Jerry's, Cape Town 

27.08.2017 27.08.2017 Fjelltur Lion's Head Lion's Head, Cape Town 

11.09.2017 11.09.2017 Valgvake Sea Point, Cape Town 

15.09.2017 17.09.2017 Organisasjonskurs Hermanus, Western Cape 

01.12.2017 01.12.2017 Spice Route Stellenbosch, Western Cape 

20.02.2018 20.02.2018 Velkomstmiddag Cafe Paradiso, Cape Town 

10.03.2018 10.03.2018 Tur til vinregionene Stellenbosch, Western Cape 

17.05.2018 17.05.2018 17. mai-frokost med påfølgende feiring Camps Bay og De Waal Park 

25.05.2018 27.05.2018 Organisasjonskurs Citrusdal, Western Cape 

27.05.2018 27.05.2018 Landsmøte University of Cape Town 

Organisasjonskurs 

På grunn av det store antallet utvekslingsstudenter har vi bestemt at det er best å arrangere to 

organisasjonskurs årlig- ett per semester. Disse ble avholdt i september og mai. På den første turen ble 

informasjonsdelen ble gjort av daværende landsleder, Heidi Ulla. Kontaktperson Hanna Flood var med 

på turen til Citrusdal i mai 2018 og hun stod da for foredraget. Medlemmene viste stor interesse for 

Hanna sitt foredrag og vi fikk gode tilbakemeldinger. På organisasjonskurs nummer to økte vi 

egenandelen. Dette hadde ingen negativ effekt på antall som meldte seg på eller tilfredshet med 

arrangementet. Vi har fått god tilbakemelding fra våre medlemmer om at organisasjonskursene har gitt 

god valuta for pengene og at folk har hatt det koselig. Under disse organisasjonskursene har vi hatt 

fokus på sosialt samvær, spennende aktiviteter, sightseeing, og informasjon om ANSA sitt arbeid. Dette 

er en flott anledning for å tilby en tur utenfor Cape Town. Igjen, skal styret jobbe med i året som kommer 

å markedsføre disse turene ytterligere. 

Landsmøte 

Landsmøte ble i år hold på University of Cape Town den 28 mai 2018. Hovedstyrerepresentant Hanna 

Flood og sjømannsprest Knut Lyngseth var tilstede. Det deltok 3 medlemmer fra ANSA Sør-Afrika. 

Årsrapport, regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag ble lagt frem og godkjent. Det ble valgt nytt 

landsstyre. Møte med avsluttet med lunsj på restauranten Manna Epicure. 

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Sør-Afrika har ingen lokallag. Majoriteten av våre medlemmer er tilknyttet studiesteder i, og rundt, 

Cape Town/Stellenbosch. På grunn av få medlemmer utenfor dette området, og store geografiske 

avstander har alle våre arrangementer vært sentret i kort avstand fra Cape Town. 

Informasjonstiltak og verving 

Antall medlemmer er nesten det samme som fra året før, med en økning med ett medlem, fra 73 til 74. 

Cape Town er en spennende by med mange ulike aktiviteter som er relativt billig. I tillegg er de fleste 

studenter på kortere utveksling. Det er derfor en utfordring å konkurrere om tiden til medlemmene. 

Dermed kan det være en utfordring å få medlemmene til å velge akkurat det vi tilbyr. Selv med disse 

utfordringene føler vi i styret at vi har forbedret oss det siste året. Vi har sett en økning i interesse for 

våre arrangementer og tilbakemeldingene vi får er i all hovedsak positive. Ett punkt styret kan være mer 

bevist på er hvordan vi ordlegger oss i våre arrangementer slik at de som studerer i Stellenbosch føler 

seg mer inkludert. Ettersom hele styret befinner seg i Cape Town har det vært lettere å følge University 

of Cape Town sitt kalenderår og tatt utgangspunkt i Cape Town. Fremover blir det viktig å ha bedre 

kommunikasjon med studentene i Stellenbosch slik at de ikke føler seg tilsidesatt. Verving til landsstyret 

har også en utfordring med at de fleste studentene er kortere periode i Sør-Afrika. Styret skal det 

kommende året fokusere på lokalisere og oppmuntre studenter som tar en hel grad i Sør-Afrika til å 

stille. Dette er avgjørende for fremtiden til ANSA Sør-Afrika. 
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Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 57361 NOK  

Utgifter 56325,17 NOK  

Resultat 1035,83 NOK  

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 2012,83 NOK 

Heidi Emberland Ulla 

Cape Town, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Sør-Korea 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Solveig Helene Ruud 

Økonomiansvarlig: Håkon Ruud 

Informasjonsansvarlig: Simone Krystad 

Arrangementsansvalig: Ingrid Mehn-Andersen 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 19.10.2017 

Landsleder: Solveig Helene Ruud 

Økonomiansvarlig: Alexander Falck-Bilden 

Informasjonsansvarlig: Henrik Benjaminsen 

Arrangementsansvalig: Simone Krystad 

Henrik ble på landsmøtet oprinnelig valgt til 6 måneders engasjement, men i samkjør med resten av 

styret har han valgt å fortsette i vervet utover dette. 

Styrem¿ter 

28.10.2017 Seoul  

19.11.2017 Seoul  

09.12.2017 Seoul  

26.01.2018 Seoul  

30.03.2018 Seoul  

28.04.2018 Seoul  

28.05.2018 Seoul  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 3 

Til tross for at styrking av kontaktpersontilbudet var et av de planlagte målene for perioden bestemt på 

LM i 2017, har dette ikke blitt fulgt opp tilstrekkelig. Kapasitet i landsstyret er selvfølgelig en medvirkende 

årsak, men i tilegg har behov og priorteringer spilt en faktor: landsstyret har hatt mulighet til å bistå i 

arbeidet som kontaktpersoner, samtidig som vi har fokusert på å kjenne nettverket vårt tilstrekkelig til å 

kunne lede folk med forespørsler i riktig retning uavhengig av kontaktpersontilbudet. 

Aktivitet på nett og papir 

Vi har ikke fokusert på å oppdatere ansa.no dette året. Vi tilgjengelige på Facebook og instagram, hvor 

førstnevnte er hvor vi er mest aktive. Generelt lavere aktivitet i år sammenlignet med tidligere.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 10 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

13.09.2017 13.09.2017 Velkomstmiddag Seoul 

13.10.2017 13.10.2017 Pubkveld Seoul 

19.10.2017 19.10.2017 Landsmøte og middag Seoul 
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19.11.2017 19.11.2017 Escape room og middag Seoul 

02.12.2017 02.12.2017 Julebord Seoul 

21.02.2018 21.02.2018 OL - team sprint PyeongChang 

30.03.2018 30.03.2018 Velkomstmiddag Seoul 

29.04.2018 29.04.2018 Escape room og middag Seoul 

12.05.2018 13.05.2018 17. maifeiring Busan 

02.06.2018 02.06.2018 DMZ & JSA  DMZ 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 23543 NOK 20500 NOK 

Utgifter 22538 NOK 18000 NOK 

Resultat 1005 NOK 2500 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 4480 NOK 

Forel¿pige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 40719 NOK 39430 NOK 

Utgifter 24157 NOK 32500 NOK 

Resultat 16562 NOK 6930 NOK 

Egenkapital: 21042 NOK 

Solveig Helene Ruud 

Seoul, Sør-Korea, 27.05.2018 
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Årsrapport ANSA  

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Ida Johanne Eikemo Røsbak 

Nestleder: Aurora Topphol Midtflø 

Økonomiansvarlig: Lise Bull Berg 

Arrangementansvarlig 1: Malene Svaland - Anna Warløs 

Arrangementansvarlig 2: Kine Haldorsen 

IT-ansvarlig: Halvor Nyheim 

Styremedlem: Kathrine Østebø 

Lokallagsleder Praha: Ingrid Leonora Vesth Røise 

Malene Svaland trakk seg av personlige årsaker og Anna Warløs tok over som arrangementansvarlig. 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 08.04.2018 

Landsleder: Frida Vesla Schneider 

Nestleder: Emilie Myrvold Helgesen 

Økonomiansvarlig: Gaurav Kumar Vashisht Rachen 

Arrangementansvarlig 1: Benedicte Ulstad 

Arrangementansvarlig 2: Nabil Ahmad Khawaja 

IT-ansvarlig: Mardin Jacob 

Styremedlem: Anna Sandstrøm  

Lokallagsleder Praha: Ingrid Leonora Vesth Røise  

Styremøter 

08.03.2017 Masna 2 Landsstyremøte 

15.04.2017 Jindricha Plachty 2 Styremøte hos Landsleder 

18.05.2017 Vinohradska 50 La Boheme Cafè Pavilion 

06.10.2017 Italska 6 Styremøte hos Nestleder 

26.11.2017 Dykova 31 Styremøte hos Arrangementansvarlig 

22.02.2018 Sumavska 11 Styremøte hos Arrangementansvarlig #2 

04.04.2018 La Loca Landsmøte 

12.04.2018 Jindricha Plachty 2 Styremøte med overlapping hos Landsleder 

08.05.2018 Costa Coffee Stepanska  Stryremøte i forbindelse med 17.mai  

30.05.2018 Polska 2 Styremøte hos Arrangementansvarlig 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Nils Martin Ek 

Lokallag 

ANSA  har i løpet av året hatt 1 aktivt lokallag: 

 ANSA Praha 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 2 

Vi har kontaktpersoner i Brno og Hradec Kralove. Disse blir informert om ANSA Tsjekkias 

arrangementer fortløpende og distribuerer informasjonen til nordmenn i de respektive landene. 
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Aktivitet på nett og papir 

Vi planlegger å ha minst én bloggpost ila sommer- og høstsemesteret. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 6 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

06.05.2017 06.05.2017 Forelesning med Edvard Moser Charles University  

17.05.2017 17.05.2017 17. mai-feiring Kampa + Fashion Club 

18.11.2017 18.11.2017 Organisasjonskurs Praha 

25.11.2017 25.11.2017 Julebord Praha 

  Busstur Zakopane Avlyst  

08.03.2018 08.03.2018 Landsmøte La Loca, Praha 

Forelesning med Edvard Moser 

Edvard Moser kom på besøk til Praha for å gi et foredrag relatert til "Grid cells" i hjernen. Arrangementet 

ble vellykket. 

17. mai-feiring 

Tradisjon tro ble det 17. mai-feiring i Praha med sang og leker i Kampa parken før det braket løs på 

Fashion Club. 

Organisasjonskurs 

Kurset skal ha vært vellykket. 

Julebord 

Nytt sted, ny catering - bra arrangement.  Satser dog ikke på dette stedet i år. 

Busstur Zakopane 

For få deltakere som meldte seg på. Turen fra Praha ble avlyst. 

Landsmøte 

Noe dårlig oppmøte dessverre, men styret ble fylt og det var et veldig hyggelig arrangement. Det nye 

styret er giret og klare for et spennende år i møte. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Fadderuke: 25.09.17 - 01.10.17., Squashturnering: 03.12.17., Adventskos: 15.12.17., Pubquiz: 14.10.17 

og 17.11.17., Squash turnering: 15.03.18., Fotballturnering 01.05.18, Pubquiz: 04.05.18. og 24.03.18., 

Mindfulnesskurs (med ANSA Tsjekkia): 05.05.18., 17. mai-feiring 2018.  ANSA Praha står for mange av 

arrangementene som pågår i Praha. De har gjort en utmerket jobb i 2017-18. 

Informasjonstiltak og verving 

Vi ønsker å starte opp med ANSA-venn slik de har gjort i Polen. Per tid er vi ikke kommet til noen enighet 

innad i styret, men det ser ut til at dette er noe vi kommer til å satse på da det er flere som har spurt om 

et slikt tilbud. Vi har også tatt kontakt med ildsjeler i Brno og Hradec Kralove - vi jobber tett med dem 

framover. 
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Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 55164 NOK 71000 NOK 

Utgifter 53001 NOK 71000 NOK 

Resultat 2163 NOK 0 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 11000 NOK 

Ble avvik i inntenker da antall medlemmer sank. Faktiske utgifter kan endre seg, da 17. mai regnskapet 

ikke er fastslått. Tilbakebetaling av lån fra Ansa sentralt er fortsatt ikke fastslått, da vi venter på svar fra 

Ansa Slovakia. Per tid har ANSA Tsjekkia 11000,- i egenkapital (kan endre seg etter nedbetaling av lån) 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 0 NOK 50500 NOK 

Utgifter 0 NOK 50433 NOK 

Resultat 0 NOK 67 NOK 

Egenkapital: 11000 NOK 

Vi har foreløpig ikke mottatt støtte fra Ansa sentralt, men dette er det foreløpige budsjettet for året 18/19 

Frida Schneider 

Praha, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Tyskland 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Sophie Werenskiold 
Nestleder: Håkon-Benedikt Harnes 
Økonomiansvarlig: Sara Kjenslie 
Webansvarlig: Solveig Rostrup 
Redaktør Norwegern: Inga Rystad 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 28.04.2018 

Landsleder: Sophie Werenskiold 
Nestleder: Judith Westerlund 
Økonomiansvarlig: Kristian Wensbakk 
Webansvarlig: Coralia Glavas 
Lokallagsansvarlig: Jan Ove Bolstad Vasstveit 
Redaktør: Tobias Eid Barland  

Styremøter 

03.05.2018 Skype  
09.05.2018 Skype Neste møte 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Hanna Flood 

Hanna har vært en helt fantastisk kontaktperson å ha. Hun løser alt med en eneste gang og det er veldig 

betryggende å ha henne som vår kontaktperson i styret. Vi håper som landsstyre at vi kan få Hanna 

igjen som kontaktperson. 

Lokallag 

ANSA Tyskland har i løpet av året hatt 5 aktive lokallag: 

 Tyskland Øst/Berlin 

 Tyskland Sør 

 Tyskland Nord 

 Tyskland Vest 

 Tyskland Midt (Nytt lokallag fra høsten 2017) 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 11 

Kontaktpersonene til ANSA Tyskland må ryddes opp i, fordi noen av kontaktpersonen er ikke lenger 

aktuelle/ønsker ikke å være kontaktperson. 

Aktivitet på nett og papir 

Aktiviteten til ANSA Tyskland på ansa.no har vært dårlig det siste året. Forrige webansvarlig hadde mye 

å gjøre, og siden ble derfor ikke oppdatert slik den burde ha blitt oppdatert. Vi har derfor valgt å ha en 

lokallagsansvarlig og en webansvarlig i år, slik at lokallagenes aktiviteter blir oppdatert på ansa.no. Vi 

er ellers representert på Facebook (alle lokallagene har egen side), og ANSA Tyskland har også en 

egen Instagram side. ANSA Tyskland har også et eget medlemsblad som heter Norwegern, men dette 
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bladet har ikke blitt gitt ut siden 2016. Derfor skal den nye redaktøren Tobias gjøre om bladet til en 

blogg/plattform med egen redaksjon.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
15.06.2017 18.06.2017 Sommerlekene München 
16.03.2018 18.03.2018 Karrieremesse Berlin 
27.04.2018 29.04.2018 Landsmøte Berlin 

Sommerlekene 

Sommerlekene ble arrangert i München helgen 15-18.06.2017. Det var litt over 40 deltakere på 

arrangementet. Sommerlekene har tidligere vært et lite arrangement, men vi i ANSA Tyskland sitt 

landsstyret ga ansvaret til lokallaget i sør. Det var middag i biergarten, rebus, bankett og hjemmefest i 

løpet av helgen.  

Karrieremesse 

Karrieremessen ble arrangert helgen 16-18.03.2018. Den skulle egentlig arrangeres i November 2017, 

men pga. ikke utførte arbeidsoppgaver, måtte arrangementet flyttes. Det ble derimot veldig vellykket. 

Det var nesten 70 påmeldte. Dette er det største arrangementet til ANSA Tyskland. ANSA Tyskland 

samarbeidet med ANSA Benelux som stilte med ca. 10 medlemmer. 

Landsmøte 

Landsmøte kom dessverre litt for tett opp til karrieremessen, og derfor kunne ikke så mange stille på 

dette arrangementet. Vi var 15 påmeldte. Vi ser at to arrangementer i Berlin med en måneds mellomrom, 

trekker ikke medlemmer.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Lokallagene til ANSA Tyskland har vært veldig aktive året som har vært. Det nye lokallaget i midt 

Tyskland har over 30 medlemmer. Etter det nye landsstyret kom på plass i mai 2017 til høsten 2017, 

hadde ANSA Tyskland brukt 6 ganger så mye på lokallagene i forhold til hele året før med det forrige 

landsstyret.  

Informasjonstiltak og verving 

Vi er flinke til å kommunisere med lokallagene våre om arrangement, og derfor setter vi inn et ekstra 

støt i år for å øke medlemmer med en lokallagsansvarlig. Vi har også vært veldig flinke til å bruke 

Instagram (spesielt historie-funksjonen) og legge ut kreative bilder.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 145358 NOK 85000 NOK 
Utgifter 143528,49 NOK 85000 NOK 

Resultat 1829,51 NOK 0 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 48026,51 NOK 
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Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Egenkapital: 48026,51 NOK 

Vi har akkurat avsluttet. Derfor har vi kun sommerlekene igjen å arrangere. Derfor er det verken noen 

utgifter eller inntekter å før inn ennå, da sommerlekene ikke er satt, eller noe er bestilt.  

Sophie Werenskiold, Landsleder ANSA Tyskland 

Berlin, Tyskland, 08.05.2018 
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Årsrapport ANSA UK 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Martin Wisth Kolltveit  

Nestleder: Askild Oxaas 

Økonomiansvarlig : Kristian Nilsen 

Infoansvarlig : Maryanne Grødem 

Webansvarlig : Thea Høyer 

Markedsansvarlig: Sara Fossum 

GAUK-ansvarlig/Styremedlem: Hannah Husbyn  

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 03.03.2018 

Landsleder: Sara Fossum 

Nestleder: Sara Eliassen  

Økonomiansvarlig : Terje Torrissen 

Infoansvarlig : Victoria Heskestad 

Webansvarlig : Ina Emily Swann 

Markedsansvarlig: Sakshi Malhotra 

GAUK-ansvarlig/Styremedlem: Olav Bing Orgland 

Styremøter 

19.03.2017 Edinbourgh  OLM og SM#1 

20.04.2017 Skype SM#2 

18.06.2017 Skype SM#3 

06.08.2017 Oslo/Skype SM#4 etter GF 

17.09.2017 Skype SM#5 

02.10.2017 Skype SM#6 

15.10.2017 Carlisle SM#7 etter KO 

01.11.2017 Skype SM#8 

12.11.2017 London SM#9 etter KD 

21.01.2018 Skype SM#10 

06.02.2018 Skype SM#11 

11.02.2018 Dublin SM#12 etter GAUK 

25.02.2018 Skype SM#13  

04.03.2018 Birmingham SM#14 etter LM med nytt LS  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Erika Vartdal 

Erika har deltatt på Karrieredagen, GAUK og Landsmøtet. Hun har hatt hyppig kontakt med styret 17-

18 og det påtroppende styret 18-19.  

Lokallag 

ANSA UK har i løpet av året hatt 32 aktive lokallag: 

 ANSA Aberdeen 

 ANSA Aberystwyth  

 ANSA Bath  

 ANSA Bournemouth  

 ANSA Brighton  



63 
 

 ANSA Bristol 

 ANSA Cambridge (Uten styre siden vår 2018) 

 ANSA Chester 

 ANSA Durham 

 ANSA Edinbourgh  

 ANSA Essex 

 ANSA Exeter 

 ANSA Glasgow 

 ANSA Kent 

 ANSA Lancaster 

 ANSA Leeds 

 ANSA Liverpool 

 ANSA London 

 ANSA Manchester 

 ANSA Newcastle 

 ANSA Oxford 

 ANSA Reading 

 ANSA Sheffield  (Stiftet oktober 2017) 

 ANSA Southampton (Uten styre siden vår 2018) 

 ANSA St Andrews  

 ANSA Sør-Wales 

 ANSA York (Nedlagt november 2017, Gjennopprettet ) 

 ANSA Warwick  (Stiftet oktober 2017) 

 ANSA Winchester  (Uten styre siden 2017) 

 ANSA Portsmouth  (Uten styre siden 2017) 

 ANSA Nottingham  (Registrert (nytt våren 2018)) 

 ANSA Birmingham  (Uregistrert (nytt våren 2018)) 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 88 

I 2017-2018 ble det vervet nye kontaktpersoner etter hvert arrangement (landsdekkende) ettersom det 

ble promotert for. Reduserte priser for kontaktpersoner på arrangement har også vært en suksess for å 

øke antall KP-er. Det var fokus på å verve KP-er i byer hvor det var få eller ingen fra før. Dette førte for 

eksempel til at 5 nye KP-er ble vervet i Sheffield og det senere ble stiftet lokallag. Henvendelser 

angående forskjellige skoler og byer blir videresendt til KP-er i det aktuelle området - det fungerer 

tilsynelatende bra, men det er utover dette lite kontakt mellom landsstyret og KP-er. 

Aktivitet på nett og papir 

Landsidene har blitt regelmessig oppdatert, men det opplevedes å være noe komplikasjoner i 

kommunikasjon mellom de forskjellige partene (infoansvarlig/web og lokallag). Det kunne til tider være 

vanskelig og tidkrevende å få svar og ny informasjon fra lokallag. ANSA UK er representert på 

Facebook, Instagram, Snapchat og litt på Twitter. Det har vært god aktivitet på de tre førstnevnte - og 

det har vært god respons. Take Over på Snapchat og Instagram har fungert bra, og er noe som vi 

fortsetter med i året 18-19. Landsstyret gir ikke ut fysisk avis ettersom vi prøver å minimere vår 

påvirkning på miljøet, men vi gir ut 3 Nyhetsbrev i året, via mail til alle medlemmene våre. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 4 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

13.10.2017 15.10.2017 Kick-Off Carlisle 

11.11.2017 11.11.2017 Karrieredagen  London 
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09.02.2018 11.02.2018 GAUK Dublin 

02.03.2018 04.03.2018 Landsmøtet Birmingham 

Kick-Off 

13.-15. oktober kickstartet ANSA UK skoleåret med årets første arrangement, det årlige 

Organisasjonskurset/Kick-Off. I år gikk arrangementet av stabelen i Carlisle med over 50 deltakere fra 

hele 18 studiebyer, inkludert deltakere fra byer uten lokallag, og tre gjester: sjømannsprest Ingrid Ims, 

Jorge Moreno fra ANSA Sentralt og Tove Maren Johnsen fra ANSA Forsikring.  

I løpet av fredag ettermiddag og kveld sjekket alle gjestene inn på County Hotel Carlisle, før vi gikk 

videre til Quarter Lounge hvor vi fikk mettet magen og slukket tørsten, samt fikk hilst på de andre 

deltakerne. Det ble en rolig kveld hvor alle fikk ladet opp til organisasjonskurs første halvdel av lørdag. 

Organisasjonskurset gikk gjennom alt fra ANSA som organisasjon og politikk med Jorge Moreno, 

engasjement i ANSA og ANSA UK, alle styrevervene i landsstyret, trygge rom, UKs arrangementer, 

forsikring, og beredskapscaser med Ingrid Ims. Infoansvarlig holdt foredraget om trygge rom, og det 

anbefales at et styremedlem eller HS-representanten holder dette fremover for å øke troverdigheten, 

foredragsholder fikk mange gode samtaler som et resultat av presentasjonen. Nytt av året var besøk fra 

ANSA Forsikring, både deltakere, styret og representanten var svært fornøyde og det oppfordres til å 

fortsette dette samarbeidet fremover. 

Etter at deltakerne hadde lært masse om ANSA stod det berømte rebusløpet for tur! Vi valgte å gi lagene 

ulike bokstaver og så mange kreative antrekk fra rubiks cube til astronaut. Rebusløpet foregikk rundt i 

byen hvor lagene måtte finne veien til ulike turistattraksjoner og monumenter for å svare på oppgaver 

og delta på teambuilding-aktiviteter. 

Intet Kick off er komplett uten selveste bankettmiddagen lørdag kveld. Deltakerne møtte opp i finstasen 

og til tross for litt middelmådig mat var humøret på topp. I løpet av en tre retters middag ble det 

premieutdeling, taler og selvfølgelig ANSA-sanger. For veldig mange var organisasjonskurset første 

møtet med ANSA så det tok litt tid å få i gang allsangen, men dette gikk lettere etterhvert. Etter en flott 

middag på hotellet fortsatte en stor gjeng festlighetene på utestedet Walkabout. Her hadde vi hele andre 

etasje av klubben og bar for oss selv. Vi skulle egentlig få styre musikken selv, men grunnet tekniske 

problemer endte vi opp med å få musikk fra klubbens DJ. Dette var imidlertid ingen problem og vi fikk til 

og med mange flasker prosecco som plaster på såret. Kvelden var særdeles vellykket med gode 

muligheter for både å sitte ned og bli bedre kjent i sofaområdet, og å danse for dem som ønsket dette. 

Klubben hadde også både bortennis, biljard, twister og beer pong-muligheter så her var det noe for alle. 

Karrieredagen  

Karrieredagen var vellykket og ble avholdt i Victoria Conference Centre sentralt i London. Det var 

nærmere 150 deltakende studenter og 10 bedrifter. Beliggenhet og lokalet var meget passende og 

cateringen var bra. Fire bedrifter hadde foredrag og alle ti bedrifter hadde presentasjon og stand - det 

var bra engasjement blant studentene. Flere bedrifter hadde opplegg ved siden av karrieredagen, som 

ble suksessfullt med blant annet case-study og middag.  Det ble også avholdt CV workshop på selve 

karrieredagen.  

For styreåret 2017/18 var det budsjettert med 65.000 (fra LM17) i inntekter, med utgangspunkt i 10 

bedrifter (a 5000 kr) og 15.000 fra ANSA UK. Det ble senere lagt inn forslag på 95.000 kr i inntekter, 

ettersom vi valgte å ha deltakeravgift (a 100 kr) og sette opp deltakeravgift for bedrifter fra 5000 kr til 

7000 eller 10.000 kr. Vi tilbøy to forskjellige pakker til bedriftene Pakke 1: 7000 kr med stand og 

bedriftspresentasjon (10 min) og Pakke 2: 10.000 kr med stand, bedriftspresentasjon (10 min) og 

foredrag (25 min). Dette var suksessfullt og det anbefales å tilby pakker til KD18. Vi fikk også 

tilbakemelding fra bedriftene på at prisene gjerne kunne være satt opp enda høyere. Det var høy 

etterspørsel av Pakke 2, det kan derfor anbefales å gjerne sette pris på Pakke 2 høyere til KD18.   

Det var budsjettert med 65.000 kr i utgifter (fra LM17) som ble satt opp til 95.000 i høyere budsjett for 

lokale og ekstra buffer (forslag). De endelige kostnadene gikk 1600 kr over budsjett fra LM17 og 

inntekstene økte med 32.000 over budsjett fra LM17. Karrieredagen hadde derfor et positivt avvik på 

over 30.000 kr i forhold til budsjett fra LM17. 
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GAUK 

Årets Games of ANSA UK ble arrangert den 09-11. februar i Dublin. Vi var totalt over 80 deltakere 

inkludert HS-representanter med President, studentprest, og gjester fra Irland, ANSA Tyskland og ANSA 

Alumni.  

Fredagen bestod av innsjekk ved hostell og mingling ved en pub i nærheten, The Black Sheep. Her 

arrangerte vi en slags tapas/buffet for å slippe matbestilling to kvelder på rad. Deltakerne stod fritt til å 

fortsette kvelden utover dette, men ble oppmuntret til å komme seg i seng tidlig ettersom rebusen startet 

klokken 10:00 neste dag.  

Lørdagen startet med enkel frokost på hostellet før deltakerne ble fulgt til Dublin Business School (DBS) 

for åpning av de offisielle lekene og laginndeling. Her holdt vi på til lønsj kl 12:00, hvor alle lag, i regi av 

lagleder, ble oppmuntret til å ta lønsj sammen med laget sitt. Rebusheftet ble også delt ut, med tidspunkt 

og sted for deres første post. Kl 13:00 skulle alle møte opp ved tildelt post, to grupper per post. De fem 

ulike postene i Dublin omhandlet historie og kjente landemerker, samt annen generell kunnskap, og var 

en god mulighet for deltakerne til å oppleve kulturen i byen. Alle oppgaver måtte leveres innen 17:00. 

Etter dette var det fritid frem til bankettmiddag på Whynns Hotel kl 20:00. Her ble helgen avsluttet med 

fin middag, medaljeseremoni og en tur på utested for de ønsket å ta festen videre. 

Søndag var det frokost, utsjekk og ønsket alle en god tur på hjemreisen.  

I fjor var første gang at hele ANSA verden var invitert til GAUK, hvor de så gjester fra Russland, Irland, 

Slovakia, Malta og ANSA Alumni delta på arrangementet. Dette opplevde de som en stor suksess med 

stort videre utviklingspotensiale! Dette har vi prøvd å videreføre, og ønsker også at påtroppende styret 

fortsetter med dette!  

GAUK skal først og fremst være en helg som fokuserer på det sosiale, inkludering og hygge. Så lenge 

man er organisert og planlegger i god tid så er dette en flott helg å arrangere. 

Landsmøtet 

Landsmøtet er ANSA UKs høyeste organ. Landsmøtet 2018 blir avholdt i Birmingham, den 2.-4. mars.  

På landsmøtet får vi besøk av HS-representant Erika Vartdal, sjømannsprest Ingrid Ims, 

informasjonskonsulent i ANSA sentralt Åsne Vang og revisjonskomiteen ved Aksel Mathiesen. HS-

representant Erika Vartdal skal snakke om organisasjonen generelt, hva HS gjør og ANSAs politikk. 

Studentprest Ingrid Ims skal fortelle om beredskap, og hvordan man kan være mest mulig forberedt på 

en eventuell ulykke. Åsne Vang skal fortelle hva de ansatte i ANSA sentralt arbeider med og hvordan 

de kan hjelpe studenter i UK i deres studiehverdag. Revisjonskomiteen er ANSA UK sitt kontrollorgan, 

og skal presentere deres oppfatning av styreåret 2016-2017. Ellers vil statutter og arbeidsprogram bli 

gjennomgått, årsberetning vil bli presentert og på lørdag ettermiddag er det duket for valg. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Det har vært svært bra aktivitet på lokalt nivå med flere kreative arrangement og god spredning i alt fra 

fredagspils, pubquiz og store fester og ball, til paintball, vaffelkveld, OL medlajeseremoni, TV-kveld og 

pizza-kveld. Men det har også vært utfordringer i forhold til lokallag som har vært inaktive og mangler 

styre, og/eller som sliter med å skape engasjement blandt medlemmene i de aktuelle byene. 

Infoansvarlig har hyppig kontakt med lokallag og/eller medlemmer i de aktuelle byene for å prøve å øke 

interessen og få opp engasjement og aktivitet i disse lokallagene. (Se liste med lokallag) Til 17.mai 2018 

var det 27 17.mai feriringer/arrangement i regi av ANSA rundt omkring i UK, som er antallet aktive 

lokallag i UK per i dag.  

Informasjonstiltak og verving 

Det har vært et tett samarbeid med Across the Pond på før-avreisemøter og avreisekaffe, i tillegg til 

egne, lignende arrangement i regi av ANSA-medlemmer. I tillegg har det vært oppfording til at ANSA-



66 
 

medlemmer bidrar i ANSA Sentralt sine presentasjoner på videregående skoler. Det har også vært 

profilering på sosiale medier. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 492 221,14 NOK 404 000,00 NOK 

Utgifter 490 034,28 NOK 433 000,00 NOK 

Resultat 2 186,86 NOK -29000 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 239 262,39 NOK 

Inntekter for Karrieredagen ble betydelig høyere enn kostnadene ettersom prisen for deltakelse ble øket.  

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 19 375,00 NOK 416 000,00 NOK 

Utgifter 162 970,48  NOK 443 500,00 NOK 

Resultat -143595,48 NOK -27500 NOK 

Egenkapital: 88 851,76 NOK 

Økonomien i UK er i fin form. Vi har tidlig begynt å betale for møtesteder for arrangementer til høsten, 

men regner med å ha likviditet til å få betalt alt forestående så lenge drifts- og frifondsstøtte kommer til 

vanlig tid. Frifondssøknaden er sendt. For å nå målet om det budsjetterte underskuddet har 

økonomiansvarlig innvilget alle søknader om ekstrastøtte til 17. mai arrangementer. Landsmøtet gikk i 

dundrende overskudd og vi regner med å få større inntekter fra Karrieredagen enn det vi har budsjettert 

med, så forhåpentligvis tar lokallagene initiativer for å gi medlemmene valuta for innmeldingsavgiften. 

Vi har også diskutert muligheten for at større depositi (depositum: flertall) kan betales av ANSA UK, så 

lokallag skal slippe å stå ansvarlige for store pengesummer om de initierer dyrere arrangementer.  

Annet 

Informasjon om de landsdekkende arrangementene kommer i et eksternt dokument. 

Sara Fossum 

Manchester, 31.05.2018 
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Årsrapport ANSA Ungarn 

Landsstyret før landsmøtet 

Landslander : Maryon Elena Hovde Olson 
Nestleder: Anna Karolina Haraldssøn 
Økonomiansvarlig : Joachim Baug 
arrangementansvarlig: Karen Eline Seigerud 
idrettsansvarlig : Sofie Oen  
informasjonsansvarlig : Aishani Vikknesh 
markedsansvarlig : Malene Louise Johansen Augustin  
styremedlem : Miriam Sollie 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 15.04.2018 

Landsleder : Malene Louise Johansen Augustin  
Nestleder : Miriam Sollie  
Økonomiansvarlig: Jenny Resvoll  
Arrangementansvarlig: Cecilie Nagy  
Idrettsansvarlig : Margit Hilland Lærum  
Informasjonsansvarlig : Aishani Vikknesh  
Markedsansvarlig : Benjamin Kalvatn Johnsen  
Styremedlem : Sara Hole  

Benjamin K. Johnsen ble tildelt vervet via mailsøknad i etterkant av landsmøte. 

Styremøter 

22.04.2018 Budapest/Pesc Skypemøte  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Peter Alstad Netland 

Lokallag 

ANSA Ungarn har i løpet av året hatt 5 aktive lokallag: 

 ANSA Budapest 

 ANSA Pecs 

 ANSA Debrecen  

 ANSA Szeged  

 ANSA SHS 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 2 

Dessverre bare to KP. Dette er noe vi i det nye styret skal forbedre. Kontaktpersonene er en fra 

Budapest og en fra Pecs.  

Aktivitet på nett og papir 

Landssidene er opptadert. Vi er representert på Facebook, Instagram og Snapchat (snapchat brukes i 

mindre grad enn de andre). ANSA Ungarn er aktive på Facebook og Instagram - vi prøver å svare på 

spørsmål så fort vi kan, og ønsker å ha aktive sosiale medier der det er lett å ta kontakt.  
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 4 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
27.10.2017 27.10.2017 Standup - Cess Budapest 
14.04.2018 14.04.2018 Kurs - EKG, Blodgass Budapest 
14.04.2018 14.04.2019 Cezinando konsert Budapest 
15.04.2018 15.04.2018 Landsmøte  Budapest 

Standup - Cess 

stor suksess.så opprinnelig dato (6.oktober ble flyttet til 27. oktober). Godt oppmøte.  

Kurs - EKG, Blodgass 

I regi av akuttundervisning - ANSA tok bare kontakt, og fikset lokalet - de sto for resten. Vellykket og 

fullbokket. Anbefales videre - men er kanskje mer gunstig å vidrerformidle til NMF, da dette er rent 

medisinske kurs.   

Cezinando konsert 

Selve konserten var veldig vellykket, men tilløpet var utfordrende. Utstyr som var bestilt av artist 

samsvarte ikke med utstyr vi hadde fått utlevert, dårlig komuniskajson med mellomleddene. Dette første 

til at konserten ble utsatt 3 timer, men når den først ble gjennomført var folk fornøyd. utsolgt 

arrangement.  

Landsmøte  

dagen etter konsert. Dette anbefales ikke - mye ettervirkninger av konserten ble ført over på det nye 

styret - som ubetalte regninger, kommunikasjon med lokalet etc. Selve landsmøte var rotete, og lite 

organisert - her må vi ta lærdom til neste gang. Hilde Sirnes var på plass og dro oss igjennom, men mye 

forbedringspotensiale her. Budsjett for 2017/2018 må godkjennes på neste landsmøte, da det ble noe 

feil i år.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Pub Quiz x 5 per semester - godt oppmøte, Fadderuke i det forskjellige byene, julegrøt, nyttårsfeiring, 

17.mai. SHS arrangerer oktoberfest og selger ofte hjemmebakt på ANSA lokallag arrangement til inntekt 

for veldedighet. Generelt godt oppmøte på de fleste arrangement - oppmøte på Quiz dabber av utover 

semesteret når eksamensperioden nærmer seg.  

Informasjonstiltak og verving 

Må bli flinkere på å verve medlemmer samt personer som er interessert i å være en del av styre de 

kommende årene. Vi bruker mye sosiale medier til å nå ut til medlemmene våre. Instagram og facebook 

blitt hyppigst brukt, men vi har også snapchat der vi reklamerer for arrangement. ANSA Budapest 

arrangerte i år nyttårsaften som økte medlemsbasen vår en del. Tidligere styre har også prøvd å vise 

de andre sidene av ANSA (ikke utelukkende arrangement), og dette ønsker vi å fortsette med.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 352487,15 NOK 231000 NOK 
Utgifter 334180,59 NOK 231000 NOK 

Resultat 18306,56 NOK 0 NOK 
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Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 18306,56 NOK 

På grunn av at oppgitt egenkapital ikke stemte overens med hva som var på bankkontoen ved 

overtredelse, har økonomiansvarlig gått gjennom kontoutskriftene fra forrige år. Dette er de riktige 

tallene for inntekter, utgifter or egenkapital basert på kontoutskriftene fra DNB 01.05.17-30.04.18 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 22260 NOK 362260 NOK 
Utgifter 19087,8 NOK 360000 NOK 

Resultat 3172,2 NOK 2260 NOK 

Egenkapital: 21478,76 NOK 

Grunnet et stort planlagt arrangement til våren, med både store antatte utgifter og inntekter, har vi valgt 

å øke budsjettet. Dette stemmer også bedre overens med de faktiske inntektene og utgiftene for forrige 

år.  

Malene Louise Johansen Augustin  

Budapest, 29.05.2018 
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Årsrapport ANSA USA 

Landsstyret før landsmøtet 

Landsleder: Liva Aarre Lagestrand 
Nestleder: Thomas Kolstad 
Økonomiansvarlig: Mats Rime Haugen 
Informasjonsansvarlig: Alexandra Eide 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 07.04.2018 

Landsleder: Frøy Helle 
Nestleder: William Nygaard 
Økonomiansvarlig: Caroline Jensen 
Informasjonsansvarlig: Thea Holtlund Jacobsen 

Styremøter 

29.03.2017 Skype  
12.07.2017 Skype  
14.09.2017 Skype? (Finner ikke referat fra dette)  
12.11.2017 Skype  
28.12.2017 Skype  
05.03.2018 Skype  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Erika Vartdal 

Høstseminaret i San Fancisco: Ole Kristian Bratset, Landsmmøtet i Chicago: Kommunikasjonsrådgiver 

Jørgen Ringen Andersen og Erika Vartdal. 

Lokallag 

ANSA USA har i løpet av året hatt 9 aktive lokallag: 

 Hawaii 

 Los Angeles 

 New York 

 San Diego 

 New England 

 North Dakota 

 Washington State 

 Colorado 

 Minnesota 

Kontaktpersoner 

Antall kontaktpersoner: 5 

Det virker ikke som den har vært særlig aktiv, da av de fem som er registrerte, er i hvert fall en ferdig i 

USA for flere år siden. Nytt styre har satt i gang prosessen med å få lagt inn lokallagsstyre-medlemmer 

inn som KP'er, og skal fortsette å promotere KP-ordningen de kommende månedene 
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Aktivitet på nett og papir 

Frem til nytt styre ble valgt er ikke nettsidene blitt oppdatert på flere år. Nå er alle lokallagssidene 

oppdatert med riktig kontaktpersoner og informasjon, vi har også tatt kontakt med de forskjellige 

lokallagene for å få litt mer utfyllende informasjon om både styret og stedet for å legge inn på sidene. 

ANSA USA er tilstede på Facebook og Instagram. Aktivitetsnivået har vært moderat det siste året, men 

nytt styre er i gang med å holde aktiviteten oppe kontinuerlig med poster på begge plattformer. Det har 

også blitt diskutert å åpne en snapchat-konto, uten at noe er bestemt enda. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 3 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
06.10.2017 08.10.2017 Høstseminar 2017 San Francisco 
01.02.2018 04.02.2018 Winter Games 2018 Breckenridge 
06.04.2018 08.04.2018 Landsmøte 2018 Chicago 

Høstseminar 2017 

Høstseminaret, med den årlige Karrieredagen, ble avholdt i San Francisco, CA Oktober 2017. 

Arrangementet hadde stor pågang, og totalt var det 40 deltakere på arrangementet. I tillegg hadde vi 

besøk av tidligere studentprest for Nordamerika Elisa Stokka, samt president Ole Kristian. 

Karrieredagen ble denne gang avholdt på Sjømannskirken fredag kveld, gjennom et samarbeid med 

sjømannskirken, innovasjon Norge og konsulatet i San Francisco. Det ble denne gangen fokusert på 

innovasjon og teknologi, og det ble avholdt en paneldebatt i stedet for presentasjoner. 

Organisasjonskurset ble avholdt lørdag morgen på hotellet, med innføring ANSA USA fra landsstyret, 

beredskap fra Studentprest Elisa og president Ole Kristian. 

Winter Games 2018 

Winter Games ble i år lagt tilbake til Breckenridge, CO. Fokuset for arrangementet var det sosiale, og 

med sperre på 30 påmeldte pga. for høyt pengebruk ved høstseminaret. Winter Games er det minst 

strukturerte arrangementet gjennom året, men det ble likevel avholdt flere sosiale arrangementer som 

leker, pizzakveld, rebus og sosialt samvær lørdags kveld i leiligheten til landsstyret. 

Landsmøte 2018 

Avholdt i chicago, ca 40 påmeldte. Besøk av kommunikasjonsrådgiver Jørgen fra kontoret, samt 

hovedstyrerep Erika. Fredag kveld gikk vi samlet til en italiensk restaurant, hvor deltakerne betalte selv. 

Lørdag morgen var det duket for selve landsmøtet, hvor det ble en kjapp gjennomgang av aktiviteten til 

landstyret det siste året. sjømannsprest Odd Inge gikk gjennom beredskap, og Erika gikk gjennom 

oppgavene til hovedstyret og sentrale arrangement. Til slutt var det duket for valg, med høy deltakelse, 

og flere som stilte til alle stillingene. Nytt styre ble Frøy, Caroline, William og Thea. Etter møtet var over 

gikk folk hver til sitt for sightseeing og annet, før vi alle møttes til middag på kvelden og de over 21 dro 

på nattklubb. Søndag gikk til selvstendig sightseeing i byen og hjemreise. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Det er varierende aktivitet på lokalt nivå, med lokallaget i Washington state med 11 arrangementer det 

siste året med flest, og lokallaget i Colorado med 3 arrangementer det siste året som det lokallaget med 

lavest aktivitet. Det vanligste er 5-7 arrangementer i året, med ca 2-3 per semester, som er et fint antall 

arrangement for å holde engasjementet oppe. Nytt landsstyre håper på å øke engasjementet og øke 

aktiviteten i de mindre aktive lokallagene det kommmende året. 
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Informasjonstiltak og verving 

Det siste året har det ikke blitt gjort særlige tiltak for å øke medlemstallene, men det nye styret har store 

planer om å synliggjøre både nasjonale arrangementer mer, gjøre lokallagene mer synlige for 

medlemmer, samt å syngliggjøre fordelene av å være medlem kontra å ikke være medlem. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

 Faktisk Budsjett 

Inntekter 360386.95 NOK 340000 NOK 
Utgifter 411879.09 NOK 370500 NOK 

Resultat -51492.14 NOK -30500 NOK 

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 115343.01 NOK 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Egenkapital: 115343.01 NOK 

Nåværende styre har ikke fått tilgang til bankkonto ennå, så disse tallene blir basert på tallene fra forrige 

periode. 

 

Frøy Helle 
Boston, 08.05.2018 
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Årsrapport ANSA Østerrike 

Landsstyret før landsmøtet 

Landleder: Miriam Tullien 

Nestleder: Teodor Strand-Johansen 

Økonomiansvarlig: Eleni Glavas 

Sosiale medier-ansvarlig: Ingrid Hagen 

Infoansvarlig: Frida Kracht Ur 

Landsstyret etter landsmøtet 

Dato for landsmøtet: 28.10.2017 

Landleder: Frida Kracht Ur 

Nestleder: Daniel Hjelle 

Økonomiansvarlig: Eleni Glavas 

Eventer og sosiale medier: Ingrid Hagen 

Infoansvarlig: Cathrine Berle 

Styremøter 

08.11.2017 Skype  

13.04.2018 Wien, Østerrike  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Hanna Flood 

Lokallag 

ANSA Østerrike har i løpet av året hatt 1 aktivt lokallag: 

 Graz 

Kontaktpersoner 

Vi har noen problemer med minside for å søke opp kontaktpersoner og får ikke sjekket dette. Har 

snakket med vårt representant i hovestyret om dette også, og vi må følge opp med teknisk hjelp fra 

Oslo. Derfor usikkert antall kontaktpersoner. 

Aktivitet på nett og papir 

Vår infoansvarlig Cathrine var rask med å oppdatere landssiden på ansa.no. Vi er representert på 

facebook og instagram. Facebook-aktivitet er nesten daglig, alle i styret bidrar med å poste. Instagram-

aktiviteten er mer begrenset, og er større rundt store arrangementer. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Landsstyret har i løpet av året organisert følgende 6 arrangementer: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 

05.10.2017 05.10.2017 Semesterstart kick-off Wien 

27.10.2017 29.10.2017 Årsmøte og organisasjonsseminar Wachau 

01.12.2017 01.12.2017 Julebord Wien 

09.03.2018 11.03.2018 Skitur Bad Goisern 

13.04.2018 13.04.2018 Fredagspils Wien 

17.05.2018 17.05.2018 17. mai-frokost Wien 
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Semesterstart kick-off 

Vi møttes på Kolar, en hyggelig pub i første distrikt, for velkomst til alle norske studenter i Wien. Godt 

oppmøte med rundt 20 stykker. 

Årsmøte og organisasjonsseminar 

Vi leider for andre gang en hytte i Wachau. Arrangementet var i år også stor suksess. Vår representant 

i hovedstyret Hanna Flood var også tilstede og det ble godt mottatt av alle medlemmer. Fredag var det 

taco. Halve lørdagen gikk med til å fortelle om ANSA og velge nytt landsstyre, ettermiddag dro vi til 

klosteret Melk for en guided tur og hadde middag i Dürnstein. Kveld/natt ble det badstu og iskulpbading. 

Søndag tur i området. Ca 15 deltakere fra hele Østerrike. 

Julebord 

Middag på en islandks fiskerestaurant i Wien. Med 20 deltakere var det stort oppmøte og stor suksess. 

Etter middagen ble det billjard-turnering. Kanskje ikke typisk jul, men veldig god stemning. 

Skitur 

For andre år på rad organiserte vi skitur, denne gangen til Bad Goisern. Med 18 deltakere og full hytte 

var også dette en stor suksess. Lørdag morgen var det skikjøring, og lørdag kveld taco. Søndag dro 

noen opp i trekket igjen, mens andre returnerte til Wien, Graz og Krems hvor de studerte. 

Fredagspils 

Igjen stort oppmøte på vår fredagspils, med over 20 deltakere. Også mange erasmus-studenter som 

ikke var ANSA-medlemmer dukket opp og fikk vite litt mer om ANSA. 

17. mai-frokost 

Vi arrangerte 17. mai-frokost hjemme hos Ingrid i styret. Der var vi 22 deltakere, pluss ett nyfødt barn. 

Selv om arrangementet egentlig bare skulle vare i 3 timer, var det så god stemning at samtlige deltakere 

ble værende helt til kvelden på restauranter som lå rett ved Ingrids bolig. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Lokallaget i Graz møtes regelmessig for fredagspils, og har hatt eget 17. mai arrangement med stort 

oppmøte og eget tog. 

Informasjonstiltak og verving 

Vi promoterer på facebook, og for alle arrangementer er det billigere pris for ANSA-medlemmer for å 

incentivere folk for å melde seg inn (skitur var feks 3 ganger dyrere for ikke-medlemmer). Vi svarer på 

alle forespørsler på mail og facebook om studier i Østerrike (vi mottar en hel del!) 

Økonomi 

Venter på tall fra økonomiansvarlig. Ettersender fullstendig rapport med budsjettene asap. 

Frida Kracht Ur 

Wien, 31.05.2018 
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Årsrapport Akuttmedisinks gruppe (AMG) 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Kristoffer Øverli Andersen 
Økonomiansvarlig: Julie Fainberg 
Instruktøransvarlig: Tamer Rieck-Hassan 
Kurskoordinator: Eirik Felde Sønstabø 
Utstyrsansvarlig: Øystein Greger 
Info- og PR-ansvarlig: Thea Sofie Spjudvik 
Styremedlem: Lars Sandven 
  
Aktive instruktører: 27 
Eksterne instruktører: 22 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: dd.mm.åå 

Utvalgsleder: Kristoffer Øverli Andersen 
Økonomiansvarlig: Terese Kleven 
Instruktøransvarlig: Tamer Rieck-Hassan 
Kurskoordinator: Stian Gulestø 
Utstyrsansvarlig: Jasmin Andersen 
Info- og PR-ansvarlig: Victoria Daae 
Styremedlem: Lisa Marie Selmer 
  
Aktive instruktører: 28 
Eksterne instruktører: 30 

Styremøter 

08.05.18 Skype  
15.03.18 Skype  
18.02.18 Skype  
22.01.18 Skype  
31.10.18 Skype  
25.09.18 Skype  
20.09.18 Skype  
06.09.18 Skype Årsmøte og valg av nytt styre 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Nils Martin Ek 

Vi har opplevd en jevn og god dialog med vår kontakperson, primært via e-post og facebook-chat, samt 

også skype-samtale i ett tilfelle. Her har vi fått svar og hjelp i til de spørsmål vi har hatt, og samtidig 

forsøkt å svare så godt vi kan på henvendelser til oss. 

Vi har også hatt noe dialog med kontoret, da primært når det kommer til det økonomiske fagområdet 

med støtteordninger/søknader og administrasjon av vår bankkonto i DnB gjennom ANSA sine avtaler. 

Her har vi generelt opplevd å få svar og hjelp til de utfordringer og spørsmål vi har hatt, selv om det i 

enkelte tilfeller har tatt litt tid. 

Vi har ikke hatt besøk av ANSA Sentralt på noen av våre arrangementer, men dette er heller ikke noe 

vi nødvendigvis har vært flinke til å ta initiativ til. AMG hadde heller ikke besøk i løpet av forrige 

styreperiode. Dersom det er aktuelt ser vi gjerne på muligheten for at noen kan besøke oss og få et 

bedre innblikk i vår aktivitet i løpet av det kommende arrangements-, kurs- og skoleår 2018/2019. 
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Aktivitet på nett og papir 

I år har vi oppdatert vår egen hjemmeside. Her finner man info om fremtidige kurshelger, informasjon 

om opptak av instruktører, og vi informerer om når det er søknadsfrist for kursbyer. 

På facebook har vi i dag over 2600 følgere. Her informerer vi om nye kurs, vi deler bilder/video fra 

tidligere kurs, samt generell promotering av AMG og eventuelt samarbeidende organisasjoner i form av 

ANSA og Nmf. 

I år har vi også vært noe mer aktive på instagram, hvor vi snart har nådd 700 følgere. Vi bruker instagram 

for å fremme akuttmedisinske kunnskaper, promoter AMG og dele bilder fra kursene vi holder. 

Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende 4 arrangementer i løpet av året: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
20.10.17 22.10.17 Kurshelg i Riga Riga 
24.11.17 26.11.17 Kurshelg i Szczecin Szczecin 
02.03.18 04.03.18 Kurshelg i Krakow Krakow 
27.04.18 29.04.18 Kurshelg i Poznan Poznan 

Kurshelg i Riga 

Flere utsolgte kurs og ca. 80 deltakere – tett opp mot maks kapasitet denne helgen. Det ble også avholdt 

instruktørkurs denne helgen. Avholdt i samarbeid med ANSA Latvia. 

Kurshelg i Szczecin 

Nesten helt utsolgt opp mot kapasitet! Ca. 100 deltakere. Det ble også opprettet flere ekstra kurs på 

grunn av stor etterspørsel. Arrangert primært i samarbeid med Nmf i Szczecin men også god dialog 

med ANSA lokalt. 

Kurshelg i Krakow 

170 deltakere. Helt utsolgt og AMGs største kurshelg noensinne! Dette muliggjort blant annet som følge 

av anskaffelse av 1 stk ny Anne-dukke. Samtidig kjørte vi instruktørkurs/opptak, hvor vi tok opp 5 nye 

instruktører. Kurshelgen ble arrangert i samarbeid med Nmf Krakow. 

Kurshelg i Poznan 

Arrangert i samarbeid med ANSA Poznan. Ca. 80 deltakere. Noe ugunstig kalenderplassering da 6. 

klasse/sisteårsstudentene allerede var ferdige for året, samt at det var helg før friuke pga. Helligdager i 

Polen. 

Akuttmedisinsk Seminar 2017 (AMS) 

AMG ble tradisjonen tro også invitert til AMS i 2017 og stilte der opp med to egne workshops i tillegg til 

hjelpeinstruktører for øvrige workshops. 

Fagseminaret 2017 

I 2017 opplevde vi noe utfordringer med at ANSA Polen ikke lengre budsjetterer med økonomiske midler 

til workshops- og workshopholdere, hvilket har rammet AMGs bidrag. Tidligere har AMG fått dekket 

reise/opphold for instruktørene som har stilt opp under seminaret, men i fjor var dette utelukket fra 

arrangøren sin side. Dette opplevde AMG som utfordrende, da vi i utgangspunktet heller ikke har 

budsjett til å kunne dekke instruktørers reise/deltakelse på arrangementer hvor vi ikke har 

billettinntekter. 
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For AMG som fagutvalg i ANSA er fagseminaret i Polen en viktig arena hvor vi kan kommunisere og nå 

ut til svært mange deltakere i vår målgruppe. Det har også vært en arena for å synliggjøre vårt samarbeid 

og tilknytning til ANSA. AMG deltok dermed på eget initiativ og regning allikevel. Dette ble løst 

økonomisk ved at interesserte instruktører selv betalte sin deltakelse/opphold/reise mens AMG 

finansierte ekstra utgifter knyttet til utstyr og utstyrstransport. Dette er noe vi for fremtiden må finne en 

løsning på, i samarbeid med ANSA Polen og evnt. ANSA Sentralt. 

Vi stilte med 2 ulike workshops, nye av året, som mottok gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Særlig 

ble vår «akuttmedisinske simuleringsworkshop» med utdrag/«teaser» fra vårt akuttkurs populær. I tillegg 

arrangerte vi AHLR repetisjonskurs. AMG fikk også taletid fra scenen hvor vi fikk holde en «pitch» om 

hvem vi i AMG er og vårt tilbud. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 283 694,01 NOK 210 000,00

Utgifter NOK 251 725,87 NOK 206 245,00

Resultat NOK 31 968,14 NOK 3 755,00  

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: NOK 31 965,91 

Positivt resultat skyldes at økonomisk støtte for den perioden ble overført til neste for å sammen med 

ytterligere økonomisk støtte være tilstrekkelig til å kunne gjøre innkjøp av bl.a. ny Anne-dukke og 

materiell til akuttkurs. I 2016-2017 ble det kun avholdt 3 kurshelger som følge av 1 intern instruktør-

samling. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 334 874,19 NOK 320 010,00

Utgifter NOK 323 131,56 NOK 311 450,00

Resultat NOK 11 742,63 NOK 8 560,00  

Egenkapital: NOK 43 708,54 

I perioden 2017-2018 har det blitt gjennomført 4 kurshelger. I utgangspunktet var det budsjetert med 4 

store og 1 mindre kurshelg. 

Generelt oppdaget styret i løpet av året 2016-2017 at den økonomiske føringen og administrasjonen i 

AMG over flere år både har vært løst på en tungvint måte og samtidig vært uegnet for å gi en oversikt 

over AMGs økonomi. Dette er blant annet årsak til differansene mellom faktiske tall og budsjett. 

Økonomien ble tatt kraftig tak i med nytt regnskapssystem fra styreperioden 2017-2018, som i årene 

fremover vil gi en langt bedre oversikt over den økonomiske situasjonen i AMG og hvordan inntekter og 

utgifter fordeler seg. Dette vil også gi bedre grunnlag for fremtidige budsjetter. 

Vi bærer allerede frukter av denne nye økonomiske styringen og har klart å kutte i driftsutgifter som 

lagerleie og kostnader ifm. kurshelger som instruktørenes reise og billeie/utstyrstransport ifht. budsjett/ 

regnskapsperioder før 2017-2018. Budsjettet ble redusert kraftig (per kurshelg/deltaker/instruktør) før 

2017-2018 og dette har vi klart å følge. Dette har gjort det mulig å redusere billettprisene noe overfor 

studentene, hvilket har blitt godt mottatt. På tross av reduserte billettpriser har vi økte inntekter med økt 

billettsalg. I inneværende styreperiode har det også blitt gjort betydelige utstyrsinvesteringer som 

innkjøp av ny anne-dukke og materiell til nytt akuttkurs for å imøtekomme den økte etterpørselen. 

 

Kristoffer Øverli Andersen København, 31.05.2018 
Utvalgsleder, Akuttmedisinsk gruppe 
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Årsrapport ANSA Alumni 
 

Nåværende utvalgsstyre 

Leder:      Mari Erdal 
Sekretær:    Julie Sandhalla     
Økonomiansvarlig:   Mathias Meyer  
Fagansvarlig:    Magnus Heltne 
Sosialansvarlig:     Kari Sødal Gjestvang 
Mentorprogram:   Iris Kvæstad 
Mentorprogram:   Maren Sandø 
Kommunikasjonsansvarlig:  Ingrid Endresen Thorseth 
Varamedlem:    Trine Nyheim 
Varamedlem:    Tor J. Bergbye (Vi har ikke hørt fra Tor i år eller i fjor) 

Styremøter 

Styret har avholdt faste møter en gang pr mnd samt har de ulike gruppene (sosial, faglig, mentor, 

kommunikasjon) avholdt mindre møter ved behov. Møtene har funnet sted i ANSAs lokaler, hjemme hos 

styremedlemmer eller på cafe. Det har vært betydelig bedre oppmøte enn tidligere år, og dato for 

styremøter ble satt allerede første møte. 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Mari og Maren har hatt et møte med Anders i løpet av året men ellers har vi hatt lite kontakt med kontoret 

og hovedstyret. Det er ønskelig med tettere kontakt i framtiden og spesielt at styret informeres om saker 

og endringer som påvirker Alumni.  

Aktivitet på nett og papir 

Fra 0 til 368 instagramfølgere. Vi har vist fram mangfold og presentert AA-medlemmer i en «før og nå»-

kampanje. Vi har generelt delt mer bilder på sosiale medier. Opprettet Linkedin.  

Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende arrangementer i løpet av året: 

Startdato Sluttdato Arrangement 
23.08.17 23.08.17 Årsmøte 
11.09.17 11.09.17 Valgvake 
22.09.17 22.09.17 Høstfest 
05.10.17 05.10.17 Afterwork 
17.10.17 17.10.17 Fagarrangement: «Din guide til arbeidslivet» 
26.10.17 26.10.17 Afterwork 
04.11.17 04.11.17 Julebord 
06.12.17 06.12.17 Bedriftsbesøk hos PST 
15.01.18 15.01.18 Afterwork 
04.02.18 04.02.18 Skidag 
13.03.18 13.03.18 Afterwork 
10.04.18 10.04.18 Fagarrangement: «En aften om innovasjon og entreprenørskap» 
08.06.18 08.06.18 Sommerfest 

Økonomi 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Inneværende budsjettperiode strekker seg frem til utløpet av inneværende styreperiode, d.v.s. utgangen 

av august 2018. Det er derfor ingen endelige regnskapstall for faktiske inntekter og utgifter for 
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inneværende budsjettperiode. Se foreløpig regnskapstall for nåværende status og ytterligere 

kommentarer. 

Egenkapital: NOK 102 456,25 

Per 30.05.2018 er det en positiv differanse mellom faktisk forbruk og budsjettert. Dette kommer som et 

resultat av et lavere forbruk på to arrangement, julebordet og en av to fagkvelder. Julebordet lave 

kostnader er mye på grunn av mangler ved innleid lokale som førte til en refusjon, fra utløeier, av 

betydelig størrelse. Videre opplevde styret betydelige besparelser ifm. den andre fagkvelden (våren 

2018), da vi noe uventet fikk lokale og mat sponset av en av foredragsholdernes selskap. Dette sammen 

med et nøkternt forbruk er grunnlag for de NOK 11 380,00 vi ligger under budsjett. 

Når det kommer til avviket mellom totalbudsjett for inneværende budsjettperiode og budsjett/faktisk 

forbruk per 30.05.2018, vil det påløpe betydelige kostnader ifm. sommerfest i begynnelsen av juni. Det 

er til dette budsjetter med utgifter på NOK 25 000,00 og inntekter på NOK 8000,00. 

Annet 

På bakgrunn av erfaring fra tidligere år med dårlig oppmøte på styremøter og lite definerte 

arbeidsområder, ble det i år gjort en omstrukturering av styret. Før første møte sendte alle en mail til 

leder hvor de fortalte om sine forventninger, hva de ønsker å bidra med i Alumni og hvor mye ansvar de 

ønsket. Styremedlemmene kunne velge mellom følgende grupper: sosiale arrangement, faglige 

arrangement, kommunikasjon, mentorprogram og økonomi. Medlemmene rangerte fra 1 til 4 hvilke 

områder de ville jobbe med. Basert på tilbakemeldingene ble det dannet grupper på 2-4 hvor hver 

gruppe fikk en gruppeleder som hadde satt dette som sitt førstevalg. Denne strukturen har fungert veldig 

bra, og de ulike gruppene har holdt møter ved behov og på de faste styremøtene har alle gruppelederne 

ansvar for å oppdatere resten av styret. Slik har vi holdt styremøtene relevante for alle. Det anbefales 

at neste styre å vurdere en lignende struktur.  

Videre anbefaler vi å la alle som ønsker å bidra i Alumni bli med i styret da det har vist seg gjentatte 

ganger at folk med engasjement og lyst ikke blir valgt inn mens valgte kandidater ikke har deltatt. Det 

anbefales videre å droppe varamedlemmer da disse i realiteten er «fullverdige» styremedlemmer. 

 

 Oslo, 15.5.2018 
Mari Erdal, ANSA Alumni 
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Årsrapport ANSA Fysioterapi 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Lars Martin Petersen 
Øvrig verv 1: Rikke Skogstad 
Øvrig verv 2: Jakob Larsen 
Øvrig verv 3: Sølvi Nicolaisen 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: 01.08.2018. Nytt styre planlegges å bli valgt i løpet av juli. 

Styremøter 

Styremøter og kommunikasjon har foregått månedlig over messenger og telefonsamtale på facebook. 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Mathias Grotli 

Aktivitet på nett og papir 

Hovedaktivitet til utvalget dette året har vært ukentlige poster på facebook og instagram. Dette har i stor 

grad vært deling av relevant faglig informasjon, artikler og videoer. Deling av diverse sosiale og faglige 

event har også blitt delt, spesielt event som vi har fått ANSA/studentrabatt på. 

 

Lars Martin Petersen Oslo, 20. mai 2018 
Utvalgsleder, ANSA Fysioterapi 
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Årsrapport ANSA Medisin 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Sigrid Elise Buck, Martin i Slovakia 
Styremedlem: Silje Annette Løseth Rivrud, Martin i Slovakia 
Styremedlem: Solveig Herland Johannesen 
Styremedlem: Solveig Hansine Torgersen 
Styremedlem: Venila Sivarajah 
Styremedlem: Henriette Vaage Valen 
Styremedlem: Ane Berg Lode 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: 04.18 

Utvalgsleder: Solveig Hansine Torgersen, Split (Kroatia) 
Styremedlem: Venila Sivarajah, Martin (Slovakia) 
Styremedlem: Solveig Herland Johannesen, Martin (Slovakia)  
Styremedlem: Henriette Vaage Valen, Krakow (Polen) 
Styremedlem: Vilde Hjelseth, (Polen) 

Styremøter 

Ingen, kommuniserer gjennom Facebook og Messenger. 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Nils Martin Ek 

Jevnt over god kontakt, mest via e-post og Messenger, men har og gjennomført Skype-samtale ved 

overtakelse av utvalgslederverv. 

Aktivitet på nett og papir 

Utvalget forespurte studenter til å fortelle om sin studietilværelse, vi fikk 27 responser, og jobber med å 

gjennomføre intervju per mail, og deretter redigere de for publisering på ANSAbloggen. Per 08.05.18 

har vi publisert to intervju. Vi deler ellers relevante fagartikler på Facebook, og har økt en del i reach per 

uke (ca. 3000), og har økt til 1632 likes.  

Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende 1 arrangement i løpet av året: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
19.12.17 19.12.17 Stand på Karrieredagen Oslo 

Stand på Karrieredagen 

Utvalget stilte med egen stand på karrieredagen i Oslo 2017. Vi fikk sponset gode premier fra både 

Legeforlaget og Gyldendal Akademiske, samt Fadl’s forlag i Danmark, og arrangerte dermed en liten 

Kahoot-quiz i etterkant av CV- og søknadskurset. Noe kort innlegg fra Leger uten grenser, litt lavt 

oppmøte, samt misforståelse ang. livestreaming av søknadskurset, men alt i alt en svært god dag med 

mye potensial. Utvalget er veldig fornøyde med at de har fått delta på en arena slik at flere 

medisinstudenter får vite om ANSA Medisin og er her om det skal være nødvendig. 
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Økonomi 

ANSA Medisin har hverken budsjett, regnskap eller egenkapital, men det ble søkt Brannfond om midler 

til roll-up og annet materiale i forbindelse med Karrieredagen. Det ble innvilget inntil kr 5000,-. Følgende 

ble brukt fra privat konto og tilbakebetalt: 

Roll-up 1561,25 NOK 

Frakt materiell 544 NOK 

Diverse 229 NOK  

Annet 

Ønsker å fortsette arbeidet med å øke struktur og oversikt i utvalget. Fortsetter arbeidet med intervjuer 

utover sommeren slik at det er litt aktivitet tross ferie.  

 

Solveig Hansine Torgersen Split, Kroatia, 08.05.2018 
Utvalgsleder, ANSA Medisin 
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Årsrapport ANSA Samfunn 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Francois-Xavier Lefebure 
Økonomiansvarlig: Johan A. Liseth Hansen 
Redaktør Emilie H. Braathen 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: Oktober 2017 

Landsleder: Johan A. Liseth Hansen 
Økonomiansvarlig Maren Støldal 
Redaktør Marie Mannes 

Styremøter 

02.10.17 Internett  
11.01.18 Internett  
25.04.18 Internett  

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Erika Vartdal 

Kontakten med Erika har gjennomgående vært god og eventuelle spørsmål har blitt besvart fort. Ikke 

vært problemer knyttet til dette.  

Et moment som stadig vedvarer er at det kan ta tid å få svar på spørsmål rettet til de kontoret, og at det 

er et irritasjonsmoment for styret at mailutsendelser må gå via sentralt. Dette har vært en punkt som har 

blitt diskutert tidligere.  

Vil forøvrig nevne at hjelpen Samfunn fikk fra kontoret/sentralt i forbindelse med fagdagen, som er det 

eneste arrangementet til ANSA Samfunn, var bra.  

Aktivitet på nett og papir 

Aktiviteteten foregår i all hovedsak via sosiale medier/Facebook, hvor det stort sett er promotering i ulike 

slag av medlemsbladet. Styret har til nå utgitt to utgaver med tema Midtøten og Asia, neste tema med 

utgivelse i slutten av sommeren er om Afrika. Det har alltid vært en jobb med å få folk til å ville skrive for 

bladet, men det har likevel kommet inn nok artikler til å bli et blad, noe som er svært positivt. 

Medlemsbladet blir promotert på Facebook, og det bør tas en diskusjon hvordan det best mulig kan 

distribueres og promoteres i fremtiden for å øke rekkevidden.  

Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende X arrangementer i løpet av året: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
19.12.17 19.12.17 Fagdag Fagdag 

Fagdag 

Som vanlig har ANSA Samfunn arrangert fagdag i forbindelse med ANSAs karrieredag. Temaet var 

Jemen og Midtøsten. Paneldeltagerne kom fra frivillige organisasjoner, akademia, og fra 

samfunnsdebatten. Selve arrangementet ble arrangert uten nevneverdige problemer, men oppsettet har 

klare forbedringspotensialer. Styret tar selvkritikk på at arrangement uten problemer kunne vært 

arrangert på engelsk for å inkludere alle paneldeltagerne på en bedre måte. Samtidig burde 
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sammensetningen av panel trolig sett annerledes ut av samme grunn. Forøvrig så er det verdt å merke 

seg at flere paneldeltagere er kjente offentlige personer, og det er bra at ANSA Samfunn greier å 

rekruttere slike personer til debatten. Et eksempel er at Røde Kors sin generalsektretær har vært 

deltager i to av de tre siste debattene. Et siste moment, som er svært viktig med tanke på antallet i 

publikum er tidspunktet for debatten. Optimalt sett burde paneldebatten komme som en avslutning på 

talene på begynnelsen av dagen da det er lettere å sikre oppmøte med et slikt tidspunkt. Tidligere har 

medisinstudenter hatt CV-kurs på dette tidspunktet, og det er av styrets oppfatning at ANSA Samfunns 

tidspunkt for sitt arrangement er av større betydning med tanke på oppmøte enn tidspunktet til CV-

kurset.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 862,50 NOK 0,00

Utgifter NOK 8 685,00 NOK 9 031,00

Resultat -NOK 7 822,50 -NOK 9 031,00  

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: NOK 6701 

Inntekter knyttet til Goodwill, og mindre utgifter enn budsjettert. Ingen driftstøtte. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 14 524,00 NOK 14 524,00

Utgifter NOK 11 731,00 NOK 11 000,00

Resultat NOK 2 793,00 NOK 3 524,00  

Egenkapital: NOK 0,00 

 

Johan A. Liseth Hansen Stockholm, 03.06.18 
Utvalgsleder, ANSA Samfunn 
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Årsrapport ANSA SHS Budapest 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Karoline Rysst Pettersen 
Nestleder: Maren Baarlid 
Økonomiansvarlig: Kaja Nåvik Sund 
Informasjonsansvarlig: 
Arrangementsansvarlig: 
Webansvarlig: 
Kakesalgsansvarlig: 

Ida Høiland Hove 
Martine Mordt 
Magna Heir 
Rannveig Stokke 
Hannah Kristine Buch 
Margit Hilland Lærum 
Marianne Haverstad 
Ronja Furnes 
Julie Weltzien 
Viktoria Larsen 
Marte Friberg Otterstad 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: 22.05.18 

Landsleder: Maren Baarlid 
Nestleder: Maren Sofie Thorsen 
Økonomiansvarlig: Sofie Rønningsbakk 
Informasjonsansvarlig: 
Arrangementsansvarlig: 
Webansvarlig: 
Kakesalgsansvarlig: 

Hege Emilie Foldnes 
Anna Haraldssøn 
Magna Heir 
Rannveig Stokke 
Viktoria Larsen 
Erlend Bringsjord 
Margit Hilland Lærum 
Helene Søberg 
Julie Weltzien 

Styremøter 

21.09.17 Budapest  
05.10.17 Budapest  
06.11.17 Budapest  
21.02.18 
17.04.18 

Budapest 
Budapest 

 
 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Peter Alstad Netland 

Aktivitet på nett og papir 

Fremgangen i prosjektet og promotering av arrangementer har hovedsakelig foregått via Facebook og 

Instagram. Vi har og skrevet om de viktigste arrangementet og turen til Romania på vår hjemmeside på 

ANSA.no. 

Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende 3 arrangementer i løpet av året: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
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12.09.17 12.09.17 Togafest Budapest 
13.10.17 13.10.17 Oktoberfest for Charity Budapest 
18.03.18 18.03.18 Tur til Romania Ermihalyfalva, Romania 

Togafest 

I forbindelse med fadderuken i Budapest arrangerte vi en Togafest som en del av fadderukens program. 

Alt av inntekter fra billettsalg, drikke og leker gikk til prosjektet. Cirka 150 personer deltok. 

Oktoberfest for Charity 

Hvert år arrangerer vi en Oktoberfest for Charity, som med årene har blitt et populært og etterspurt 

arrangement. I år solgte vi cirka 300 billetter. 

Tur til Romania 

Vi arrangerte en dagstur til Romania for å besøke dagsenteret vi samler inn penger til. Alle som ønsket 

fikk mulighet til å delta mot at de betalte en deltakeravgift, ikke bare medlemmer. Til sammen var vi 19 

personer som dro. Under turen tok vi del i en seremoni som markerte starten på byggeprosessen av 

skolen vi samler inn penger til. Etter seremonien hadde vi en felles middag med barna på skolen, 

borgermesteren i Ermihalyfalva og andre innbyggere. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 100 000,00 NOK 20 000,00

Utgifter NOK 85 000,00 NOK 30 000,00

Resultat NOK 15 000,00 -NOK 10 000,00  

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: 190 688,78 
 
50 000 NOK av årsbudsjettet gikk til byggingen av skolen som et bidrag i starten av byggeprosessen.  

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 147 771,47 NOK 20 000,00

Utgifter NOK 42 190,00 NOK 30 000,00

Resultat NOK 105 581,47 -NOK 10 000,00  

Egenkapital: NOK 296 270,25 

Annet 

I tillegg til arrangementene nevnt over har vi organisert kakesalg og loddsalg i forbindelse med andre 

ANSA-arrangementer som Pubquiz, stand-up show og 17. mai. Vi har arrangert ti kakesalg og tre 

loddsalg. 

 

Maren Baarlid Budapest, 30.05.2018 
Utvalgsleder, ANSA SHS Budapest 
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Årsrapport ANSA Veterinær 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Mia Schjelderup Himle 
Nestleder: Anne-Marte Grotle Røys 
Økonomiansvarlig: Anja Kaasa 
Webansvarlig: Erlend Solem 
Styremedlem: Martine Johanne Jonassen 
Styremedlem: Ole Maribu 

Styremedlem: Maren Løvås 

Styremedlem: Marie Oskarsen 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: 08.10.17 

Utvalgsleder: Erlend Solem 
Nestleder: Maren Løvås 
Økonomiansvarlig: Ole Maribu 
Webansvarlig: Martine Johanne Jonassen 
Styremedlem: Tina Ness 

Styremedlem: Jonas Jensen 

Styremedlem: Ragnhild Anseth 

Styremedlem: Nora Husøy 

Styremøter 

08.10.17 Budapest, Ungarn Overlappingsmøte med det forrige styret. 
22.10.17 Skype Informativt møte, og planlegging av seminar 
10.12.17 Skype Eventuelle kommentarer 
04.03.18 Brno, Tsjekkia Første fysiske styremøte, alle unntatt 1 deltok 
29.04.18 Skype Informativt møte om hvordan vi ligger an. 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Peter Alstad Netland 

Kontakten har vært fin, og opprettholdt via Facebook. Hver gang jeg har lurt på hvem jeg skal kontakt i 

hovedstyret angånde ting jeg lurer på, har Peter alltid hjulpet meg! Han deltok også på vårt fagseminar 

i oktober. 

Aktivitet på nett og papir 

Vi har en side på ANSA.no, som vi prøver å oppdatere hver gang det skjer endringer, og vi blir ofte 

kontaktet på mail av mulig framtidige veterinærstudenter, som er interessert i å høre mer om hvordan 

det er å studere i utlandet. Vi er mest aktiv på facebook, hvor vi deler informasjon vi føler er viktig og 

interresant for veterinærer og studenter. På ANSA-bloggen har det vært virkelig tørke i flere år, men vi 

har en plan om å legge ut informative innlegg om alle studiestedene som er representert i styret. Så da 

blir det endelig litt aktivitet der. 
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Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende X arrangementer i løpet av året: 

Startdato Sluttdato Arrangement Sted 
07.10.17 08.10.17 Fagseminar for veterinærstudenter Budapest, Ungarn 

ANSA Veterinær, Fagseminar 2017 

Hvert år arrangerer ANSA Veterinær et fagseminar for veterinærstudenter i utlandet. På søndagen 

hvert seminar blir et nytt styre valgt.  

Nå planlegges neste seminar som blir holdt 6.-7-oktober 2018, i Kosice, Slovakia. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 62 500,33 NOK 62 000,00

Utgifter NOK 88 470,64 NOK 90 000,00

Resultat -NOK 25 970,31 -NOK 28 000,00  

Egenkapital ved slutten av budsjettperioden: NOK 52 569,42 

Vi hadde mye penger på konto fra tidligere år, og ville derfor bruke litt ekstra midler på fagseminaret vårt 

i oktober 2017. I tillegg fikk vi dessverre ikke så mange deltakere som vi hadde regnet med, noe som 

resulterte i mindre billettinntekter. 

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 0,00 NOK 62 000,00

Utgifter NOK 0,00 NOK 90 000,00

Resultat NOK 0,00 -NOK 28 000,00  

Egenkapital: NOK 52 569,42 

Vi har litt lavere startkapital denne gangen, da vi ikke fikk så mange deltakere i fjor. Men vi har søkt, og 

fått positiv respons fra flere sponsorer, og vi har også søkt om økonomisk støtte til Goodwill. 

Ingen faktiske utgifter/inntekter enda. 

 

Erlend Solem Kosice, 22.05.2018 
ANSA Veterinær 
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Årsrapport ANSA Økonomi 

Utvalgsstyret i forrige styreperiode 

Utvalgsleder: Magnus Heltne 
Nestleder: Katinka Oxaas-Straume 
Sosiale medier-ansvarlig: Mathias Grotli 
Økonomiansvarlig: Atle A. Johansen 
Styremedlem: Fanny K. Brekke 

Nåværende utvalgsstyre 

Dato for oppstart av ny styreperiode: 30.08.2017 

Utvalgsleder: Brede B. Müller 
Nestleder: Fanny Koren Brekke 
Sosiale medier-ansvarlig: Kristine Omdal 
Økonomiansvarlig: Petter L. Barkost 

Styremøter 

24.09.2017 Skype Styremøte 1 – Introduksjonsmøte 
01.10.2017 Skype Strategimøte 1 
08.10.2017 Skype Strategimøte 2 
15.10.2017 Skype Styremøte 2 – Utbredelse av fremtidige arrangementer 
22.10.2017 Skype Styremøte 3 
05.10.2017 Skype Planleggingsmøte 2018 
19.11.2017 Skype Styremøte 4 
10.12.1017 Skype Styremøte 6 
21.01.2018 Skype Styremøte 1 – 2018 
28.01.2018 Skype Styremøte 2 
11.01.2018 Skype Styremøte 3 
18.03.2018 Skype Styremøte 4 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret: Katinka Oxaas-Straume 

Kontakten med HS-ansvarlig og Sentralt har vært meget god. God oppfølging fra HS-ansvarlig, men 

mindre problemer med sentralt for gjennomføring og oppfølging.  

Aktivitet på nett og papir 

Utvalgets aktivitet på ANSA.NO har vært fokusert rundt blogg-plattformene, for å skape en ny og mer 

brukt «interface» for våre lesere. Dette har dessverre ikke lyktes så godt som ønsket, og må derfor 

utbredes bedre for senere bruk. Utvalget er derimot fornøyd med det man har greid å skape på bloggen, 

mindre vellykket har ANSA.NO siden til utvalget vært. 

Utvalget har hatt stort fokus på sosiale medier plattformene, Facebook og Instagram, for å skape bredde 

og øke bevisstheten rundt utvalget til nye og gamle medlemmer. Dette har hatt ulik oppslutning, en del 

positivt, men også ikke like gode tall som vi opprinnelig ønsket i starten fra strategimøtene og tidligere 

historikk.  

Det må derfor være i det nye utvalgets interesse å se nærmere på hva som kan bli gjort med det arbeidet 

som har blitt lagt ned i å skape en fungerende plattform og videreutvikle dette. 

Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende 3 arrangementer i løpet av året: 
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Startdato Sluttdato Arrangement 
01.01.2018 24.01.2018 Rekrutteringsarrangement via SoMe 
16.02.2018 10.03.2018 ANSA-Blogg – Suksesshistorier 
01.04.2018 20.04.2018 Instagram-Takeover 

Rekrutteringsarrangement 

Rekrutteringsarrangement mot nye studenter som har interesse for å følge og være del av 

utvalgsgruppen sosiale tjenester. Arrangementet gikk over sosiale medier plattformer for å nå ut til flere. 

Vi ønsket å skape ekstra trykk på den sosiale medier fronten samt å øke medlemsmassen til ANSA 

Økonomi. Dette prosjektet ble gjennomført til strukturen, men resultatene som kom fra arrangementet 

var mindre positive enn det vi ønsket. Totalt deltok bare 6 nye deltakere som ikke allerede fulgte ANSA 

Økonomi, så oppslutningen var ikke i tråd med våre budsjetterte mål. 

ANSA-Blogg – Suksesshistorier 

Det var et ønske fra utvalgsgruppen å kunne belyse de fordeler norske studenter i utlandet tok med seg 

tilbake til Norge når de startet i nye jobber. Dette ble realisert med Suksesshistorier-prosjektet som tok 

utgangspunkt i nyutdannede studenter som var i fulljobb i Norge innen de felt de hadde spesialisert seg 

i fra universitet. Her ble det belyst de ulike fordelene og ulempene med å studere i utlandet. Dette 

prosjektet er det utvalgsgruppen er mest fornøyd med da det skapte mer nytteverdi og engasjement enn 

de tidligere prosjektene.  

Antallet av deltakere var dessverre ikke på ønsket nivå, men vi ønsker å videreutvikle dette til senere 

for å kunne bruke dette som et fast innslag for senere utvalgs styrer. 

Instagram-Takeover 

Arrangement som skjedde på slutten av året rettet mot norske studenter som tok studier i utlandet som 

vi ikke tidligere blitt bevisstgjort om. Dette var land som hørte til under BRICS-Statene, der norske 

studenter hadde anledning å utveksle til. Dette arrangement gikk i litt under en måned, med gode 

tilbakemeldinger og oppslutning. Det er derimot ønsket for framtidig styre å være mer bevisst på 

tidspunkt for gjennomføring, og hvilke studenter som bør delta i disse prosjektene. 

 

Brede B. Müller Hamburg, 30.05.2018 
Utvalgsleder, ANSA Økonomi 


