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Velkommen til ANSAs generalforsamling 2018 

 
Tid: 27.-29. juli 
Sted: Hotell Q33, Løren, Oslo.  
 
Vi har gleden av å ønske deg velkommen til ANSAs 
generalforsamling 2018 (GF2018)!  
 
Hva er Generalforsamlingen? 
Generalforsamlingen er ANSAs høyeste organ. På 
generalforsamlingen settes strategiske, organisatoriske og 
politiske prioriteringer for arbeidet ANSA skal gjøre den 
kommende perioden. I tillegg velges de tillitsvalgte som skal 
styre organisasjon mellom generalforsamlingene.  
 
Generalforsamlingen er din beste mulighet som ANSA-
medlem til å sette preg på fremtidens ANSA, og fremme hva 
som er viktig for nettopp deg!  
 

Program og innhold 
Fredag: 

- Felles oppmøte, innsjekk og registrering fra klokken 11. 
- Workshops og forberedelser til GF2018 
- Åpning av GF2018 
- Presidentdebatt  
- Valgtorg og utspørring av kandidater til hovedstyret 

 
Lørdag:  

- GF2018 fortsettelse 
- Vedtak i politiske og organisatoriske saker 
- Valg 
- Gallamiddag og utdeling av vaganten 

 
Søndag:  

- Frokost, utsjekk og hjemreise.  
 
 
 



Forberedelser til GF2018 
For at alle deltakere på generalforsamlingen skal få et best 
mulig utbytte av helgen ønsker vi at alle får muligheten til å 
stille best mulig forbered. I tillegg til at vi arrangerer 
workshops under selve møtet kommer vi derfor til å gi dere 
en kjapp gjennomgang av innhold og saksgang i møtet i 
denne guiden.  
På ANSAs generalforsamling vil det være en jevn fordeling 
mellom deltakere som har vært med på generalforsamlingen 
tidligere og deltakere som er med for første gang. I ANSA 
jobber vi sammen for å utvikle oss, og det forventes derfor at 
deltakere med erfaring fra GF bistår nye deltakere med å 
finne seg til rette, og sette seg inn i de tyngre sakene. 
Hovedstyret innstiller på hvilke saker som behandles og 
hvordan de behandles i selve møtet.  
 
Workshops 
For første gang åpnes generalforsamlingen med at det 
avholdes workshops i forkant av møtet. Dette gjør vi for at 

deltakere skal få luftet ideer, utviklet nye forslag, diskutert 
sakene og skapt ny interesse for sakene i forkant av møtets 
åpning.  
 
Politisk workshop 

Hvilke politiske prioriteringer er viktig for deg? Hva skal ANSA mene i 
fremtiden? Skal skolepengestøtten økes, eller har vi det godt nok slik 
vi har det i dag? Ta med dine tanker til ANAS fremtidige politikk hit.  
 
Organisatorisk workshop 
Hvordan skal organisasjonen ANSA se ut i fremtiden? Skal vi være 
flere land eller færre? Skal vi øke medlemsmassen eller er vi nok? Del 
dine tanker om fremtidens organisasjon her.  
 
Samskipnadsworkshops 

Hva er grunnen til at du ble med i ANSA? Har vi nok ”goder” slik det 
er i dag, eller er det nye områder vi fortsatt må jobbe for å dekke? 
Diskuter fremtidens medlemsgoder her.  
 
 
 



Behandling av dokumenter på GF2018 
En av generalforsamlingens viktigste oppgaver er å vedta 
organisasjonens langsiktige og kortsiktige prioriteringer, og å 
sette rammene for organisasjonens videre arbeid. Dette gjøres 
gjennom ulike dokumenter. Hovedstyrets forslag til dokumenter 
finner du på http://www.ansa.no/Om-ANSA/Arrangementer-i-
Norge/Generalforsamling/  
 
Statuttene 
Statuttene er ANSAs regelverk og lover. Her settes 
retningslinjene for organisasjonens utforming, hvilke 
retningslinjer som må følges, og hvilke følger de ulike 
retningslinjene har. Statuttene definerer også ANSAs formål. 
Dersom du ønsker å endre organisasjonens formål, oppbygning 
eller formelle møteplasser er dette stedet å gjøre det.  
 
Strategi 2018-2023 
På GF2018 vedtas ANSAs strategi for de kommende fem årene. 
Strategien definerer organisasjonens langsiktige prioriteringer, 
og legges til grunn for arbeidet som gjøres blant de tillitsvalgte 

og de ansatte i den kommende strategiperioden. Strategien skal 
sette prioriteringer som bidrar til at ANSA utfyller sitt formål.  
 
Handlingsplan 
ANSAs handlingsplan vedtas årlig og bygger på organisasjonenes 
vedtatte strategiske prioriteringer, samt organisasjonens formål. 
Dette er dokumentet som definerer de mer kortsiktige 
prioriteringene for arbeidet ANSA gjør for å utvikle 
organisasjonen, tillitsvalgtapparatet og medlemsgodene.  
 
Politisk arbeidsprogram  
GF vedtar også årlig det politiske arbeidsprogrammet. Dette 
dokumentet definerer de politiske prioriteringene for ANSA det 
kommende året, og er grunnlaget for det politiske 
påvirkningsarbeidet ANSAs tillitsvalgte gjør mot regjering og 
Stortinget.  
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Møtets gang 
Møtet styres av ANSAs ordførerkollegium ut ifra en tidsplan 
som vedtas under møtets konstituering. Under 
konstitueringen setter man også tidsplanene og sakslisten 
slik at man vet i hvilken rekkefølge alle møtets saker skal 
behandles, og hvor mye tid man har til hver enkelt sak.  
 
Ordførerkollegiet 
ANSAs ordførerkollegium velges på foregående GF, og har 
som ansvar å lede GF2018 på en trygg og god måte. Dette 
innebærer å styre diskusjonene på en slik måte at man holder 
seg til vedtatt tidsplan, og at deltakere som tar ordet fra 
talerstolen forholder seg til de tidsrammene som er satt for 
innlegg og replikker.  
 
ANSAs ordførerkollegium for GF2018 består av Axel Emil 
Nissen-Lie og Thea Holland.  
 
 

Talerstolen 
Alle innlegg i debatten skal tas fra talerstolen på scenen. 
Deltakere som ønsker ordet i debatten er nødt til å tegne seg 
til ordførerkollegiet, og holde sitt innlegg eller sin replikk fra 
talerstolen.  
 
For de av dere som deltar på GF før første gang kan 
talerstolen kanskje virke ganske skummel, og det er helt 
normalt. Men husk at alle andre i salen er i akkurat samme 
båt som deg. Ikke la talerstolen skremme deg fra å bidra til å 
gjøre ANSA enda bedre!  
 
Saksfremlegg 
Før det åpnes for diskusjon i sakene vil saksansvarlig legge 
frem saken for GF, og fortelle hvorfor sakens innstilling er 
slik den er. Da vil det også åpnes for å stille spørsmål til 
saksansvarlig slik at alt er klart og tydelig når saken skal 
diskuteres videre.   
 



Valg på GF2018 
På GF2018 skal det velges tillitsvalgte til organer regulert av 
ANSAs statutter. På GF2018 velges organisasjonens øverste 
tillitsvalgte som skal være med å styre organisasjonen 
gjennom det kommende året. Det er valgkomiteens ansvar å 
gjennomføre intervjuer med kandidater og legge frem en 
innstilling til GF2018. Valgkomiteen innstiller på president, 
hovedstyre, ordførerkollegiet og kontrollkomiteen, mens det 
er hovedstyret som innstiller på ny valgkomite.  
President 
ANSAs president er styreleder og ansvarlig for det politiske 
arbeidet. Presidenten mottar økonomisk kompensasjon for sitt 
arbeid, og har ansvar for å representere ANSA utad. ANSAs 
president har tilhold i ANSAs lokaler sammen med sekretariatet.  
Hovedstyret 
Hovedstyret er ANSAs høyeste organ mellom 
generalforsamlingene, og skal jobbe uti fra de vedtak og 
prioriteringer gjort av generalforsamlingen. Hovedstyret består av 
president, 6 nåværende utenlandsstudenter, 2 tidligere 

utenlandsstudenter og en ansattrepresentant. Alle 
representantene utenom ansattrepresentanten velges av GF.  
Ordførerkollegiet 
Ordførerkollegiet velges for et år av gangen og har i tillegg til å 
lede GF ansvaret for å lede hovedstyremøtene og bidra med de 
formelle rammene rundt møtene gjennom året. GF2018 velger en 
ordfører og en varaordfører til kollegiet.  
Kontrollkomiteen  
Kontrollkomiteen består av opptil 4 personer og har som oppgave 
å påse at ANSA forholder seg til de rammene som er satt av GF. 
Kontrollkomiteen skal kun bryte inn dersom det er brudd på 
formelle retningslinjer, og skal opptre nøytralt både politisk og 
organisatorisk.  
Valgkomiteen 
Valgkomiteen skal bestå av 5 personer, og de velger selv sin 
leder. Valgkomiteens oppgave er å følge organisasjonen gjennom 
året, og jobbe for å fremme de beste kandidatene til valg ved 
neste års generalforsamling.  
 
 



Presidentdebatten  
For første gang vil vi på GF2018 arrangere en debatt mellom 
presidentkandidatene kvelden før valget. Dette gjør vi slik at 
GFs deltakere kan bli enda bedre kjent med kandidatene, og 
at kandidatene skal få en mulighet til å fremme sine 
meninger og tanker en siste gang før valget skal 
gjennomføres lørdag. Presidentdebatten vil finne sted på 
scenen i hovedsalen etter middagen fredag, og vil ledes av en 
ekstern ordstyrer.  
 
Valgtorg og utspørring av kandidater til hovedstyret 
For at deltakerne skal få muligheten til å bli bedre kjent med 
kandidatene til hovedstyret vil det arrangeres et valgtorg der 
kandidater vil få tildelt hver sin oppsatte plass, der delegater 
kan møte kandidatene i pauser. I tillegg vil det bli arrangert 
en organisert utspørringsrunde med kandidatene etter 
presidentdebatten fredag. Mer info kommer under GF.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respekt i salen 
Et viktig prinsipp for gjennomføringen av 
generalforsamlingen er at alle deltakere og kandidater viser 
respekt for hverandre før, under og etter møtet.  
 
Under selve møtet skal deltakere frastå fra fysiske gester og 
andre ytringer under før, under eller etter innlegg som kan 
oppleves som sjenerende eller ufine av innleggsholder. Av 
denne grunn ønskes det heller ikke at det gis applaus og 
eller lignende som symboliserer enighet eller uenighet. Alle 
ytringer skal tas fra talerstolen slik at deltakere møter den 
samme respekten og tryggheten i salen, og at alle opplever 
en lik mulighet til å ytre seg.  
 
Respekt for kandidater til valg 
Det å stille til valg krever svært mye av den enkelte 
kandidaten, og det er derfor viktig at både motkandidater og 
deltakere viser respekt for alle som stiller til valg, og viser 

støtte både til kandidater som blir valgt og de som dessverre 
ikke blir det.  
 
Tillitspersoner under møtet 
ANSA setter trygghet høyt, så også under GF2018. Det vil 
derfor utnevnes tillitspersoner under møtet slik at personer 
som opplever uheldige hendelser, eller av andre grunner 
trenger noen å snakke med kan ta kontakt med disse.  
 
Det vil under møtet oppnevnes tre tillitspersoner: 

- En fra hovedstyret 
- En fra sekretariatet 
- En ordinær møtedeltaker.  

 
Kunne du tenke deg å være tillitsperson under 
generalforsamlingen? Send mail til kommunikasjonsrådgiver, 
Jørgen.  
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Reise til og fra GF2018 
Vi anbefaler deltakere som kommer med fly til å ta flybussen 
fra Oslo Lufthavn til Risløkka.  
 
For deltakere som ankommer fra Oslo eller med annen 
kollektiv transport anbefaler vi t-banen. Ta nummer 5 i 
retning Vestli og gå av på Risløkka.  
 
Hotellet ligger ca. 5 minutter å gå fra Risløkka-T.  
 
Reiserefusjon 
Det vil være mulig for deltakere å søke om reiserefusjon for å 
få dekt deler av utgiftene for reise innad i Norge. Det gis 
ingen garanti for at det gis refusjon, da dette må vurderes ut 
ifra budsjett i etterkant av selve generalforsamlingen.  
 
Mer informasjon om dette kommer på generalforsamlingen.  
 
 

Påmelding til GF2018 
Alle deltakere har selv ansvar for å melde seg på via ANSAs 
nettsider og checkin. Mer informasjon om påmelding finner 
du på http://www.ansa.no/Om-ANSA/Arrangementer-i-
Norge/Generalforsamling/  
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