
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Hovedstyrets statuttendringsforslag 

 
Foreslås vedtatt på 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 

 

 

 



Forslag til forretningsorden sier følgende om votering på statuttendringsforslag: 

A- Full debatt, deretter votering 

B- Ett innlegg for, ett mot – ingen replikker. Deretter votering. 

C- Kun votering. 

 

Statuttendringsforslagene er som følger: 

 

Statuttendringsforslag 1 

Forslag: Endring i §53 

Klassifisering: B 

Gammel: §53. ANSAs medlemmer kan selvstendig opprette 
utvalg som arbeider for å fremme gruppers interesser. 
Hovedstyret må orienteres før et utvalg opprettes. 
 
Ny: §53: ANSAs medlemmer kan etter godkjenning i form av 
vedtak i hovedstyret opprette utvalg som arbeider for å 
fremme gruppers interesser 
 

Statuttendringsforslag 2 

Forslag: Endring i §54 

Klassifisering: B 

Gammel: §54. Utvalgene kan fastsette egne statutter og 
rammer for virke. Disse kan ikke stride mot ANSAs formål, 
statutter, eller vedtak i hovedstyret. 
 
Ny: §54: Utvalgene må ha et konkret formål og et 
arbeidsprogram. De kan fastsette egne statutter og rammer 
for virke. Disse kan ikke stride mot ANSAs formål, statutter, 
eller vedtak i hovedstyret. 
 

Statuttendringsforslag 3 

Forslag: Ny statutt 

Klassifisering: B 

Ny statutt mellom §54 og §55: Utvalgene skal årlig foreta 
rekruttering av nytt styre på en måte som gir alle 
medlemmer mulighet til å melde kandidatur. 
 

Statuttendringsforslag 4 

Forslag: Endring i §56 

Klassifisering: B 

Gammel: §56. Utvalgsstyrer som disponerer økonomiske 
midler skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig. 
 
Ny: §56: Utvalgsstyrer skal ha en leder. De som disponerer 
økonomiske midler skal også ha en økonomiansvarlig. 
 

Statuttendringsforslag 5 

Forslag: Endring i §57 

Klassifisering: B 

 
Gammel: §57. Hovedstyret har mandat til å legge ned 
utvalg. 
 
Ny: §57: Hovedstyret har mandat til å legge ned eller slå 
sammen utvalg. Sammenslåing eller nedleggelse fordrer 
kvalifisert flertall. 
 

Statuttendringsforslag 6 

Forslag: Endring i §37 

Klassifisering: A 

 
Gammel: §37. Hovedstyret består av: - Presidenten - seks – 
6 – nåværende utenlandsstudenter - to – 2 – tidligere 
utenlandsstudenter - De ansatte har anledning til å ha én – 
1 – representant, valgt av sekretariatet. Med unntak av 
President og ansattes representant kan maksimalt to – 2 – 
av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme 
land. Dersom flere enn to kandidater fra samme land blir 
valgt av generalforsamlingen, velges de to med flest 
stemmer. For nåværende utenlandsstudenter skal man ta 
utgangspunkt i det landet kandidaten skal studere i under 
styreperioden. Det resterende valget vil da tillegges den 
kandidaten med nest flest stemmer som ikke tilhører 
samme land. 
 
Ny: §37. Hovedstyret består av: - Presidenten - seks – 6 – 



nåværende utenlandsstudenter - to – 2 – tidligere 
utenlandsstudenter, hvorav en blir oppnevnt som 
nestleder. De ansatte har anledning til å ha én – 1 – 
representant, valgt av sekretariatet. Med unntak av 
President, nestleder og ansattes representant kan 
maksimalt to – 2 – av de øvrige hovedstyremedlemmene 
representere samme land. Dersom flere enn to kandidater 
fra samme land blir valgt av generalforsamlingen, velges de 
to med flest stemmer. For nåværende utenlandsstudenter 
skal man ta utgangspunkt i det landet kandidaten skal 
studere i under styreperioden. Det resterende valget vil da 
tillegges den kandidaten med nest flest stemmer som ikke 
tilhører samme land. 
 
Begrunnelse: 
Forslag om å innføre nestleder i hovedstyret. 
 

Statuttendringsforslag 7 

Forslag: Endring i §32 

Klassifisering: B 

 
Gammel: §32. Dersom presidenten ikke er i stand til å 

utføre sine arbeidsoppgaver kan hovedstyret velge en 

stedfortreder for presidenten.  

 

Ny: §32. Dersom presidenten ikke er i stand til å utføre sine 

arbeidsoppgaver kan nestleder opptre som stedfortreder 

for presidenten.  

 

Begrunnelse:  
Med dagens ordning er man i en særdeles sårbar situasjon 
dersom presidenten er syk eller av andre grunner ikke er 
tilgjengelig. Nestleder kan dermed opptre som 
stedfortreder ved prekære hendelser.  
Dette bygger igjen opp mot statuttendringsforslagene fra i 

fjor, sikre ANSA sitt ve og vel dersom noe uforutsett skulle 

skje noe med presidenten.  

 

 

Statuttendringsforslag 8 

Forslag: Endring i §33 

Klassifisering: B 

 

Gammel: §33. Ved forfall av president kan hovedstyret 

holde suppleringsvalg av ny president. Dersom det er mer 

enn seks – 6 – måneder igjen av presidentens periode skal 

det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling for valg 

av ny president. 

 

Ny: §33. Ved forfall av president kan hovedstyret velge å la 

nestleder inntre som ny president, eventuelt holde et 

suppleringsvalg. Dersom det er mer enn seks – 6 – måneder 

igjen av presidentens periode skal det kalles inn til 

ekstraordinær generalforsamling for valg av ny president. 

 

Begrunnelse: 
Bygger videre på ny statutt i §32.  
 

 



Statuttendringsforslag 9 

Forslag: Endring i §35 

Klassifisering: C 

 

Gammel: §35. Hovedstyret skal komme sammen minst fem 

– 5 – ganger i året. Hovedstyret kan i tillegg avholde 

elektroniske møter dersom det kreves. Møtene ledes av 

ordførerkollegiet. Ansatte og medlemmer har tale- og 

forslagsrett. 

 

Ny: §35. Hovedstyret skal komme sammen minst fem – 5 – 

ganger i året. Hovedstyret kan i tillegg avholde 

elektroniske møter dersom det kreves. Møtene ledes av 

ordførerkollegiet i samråd med president. Ansatte og 

medlemmer har tale- og forslagsrett. 

 

Begrunnelse: 

En finjustering som følge av endringene foreslått til 

ordførerkollegiet. 

 

Statuttendringsforslag 10 

Forslag: Endring i §48 

Klassifisering: B 

 
Gammel: §48. Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig rapport 
til generalforsamlingen om hovedstyrets oppfølging av 
arbeidsprogrammet og bruken av ANSAs midler i perioden. 
Kontrollkomiteen skal holde ordførerkollegiet løpende 
orientert om sitt arbeid og legge frem skriftlig 
statusrapport på hovedstyremøter. 
 
Ny: §48. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig 
halvårsrapport og en rapport til generalforsamlingen om 
hovedstyrets oppfølging av generalforsamlingens vedtak, 
samt bruken av ANSAs midler i perioden. 
 
Begrunnelse: 
Det er ønskelig at kontrollkomiteen kun leverer skriftlige 
kommentarer til hovedstyremøtene dersom det er av 
relevans, grunnet mål om å effektivisere møtene. Det skal 
heller tilstrebes at et av KKs medlemmer er til stede under 
møtene. 
 

 

Statuttendringsforslag 11 

Forslag: Endring i §47 

Klassifisering: A 

 
Gammel: §47. Kontrollkomiteen står kun ansvarlig ovenfor 
generalforsamlingen og skal påse at ANSAs midler forvaltes 
forsvarlig. 
 
Ny: §47. Kontrollkomiteen skal kontrollere at hovedstyret 
jobber i tråd med med Generalforsamlingens vedtak, 
statutter og øvrige retningslinjer. Kontrollkomiteen skal 
ikke fremme meninger om hovedstyrets arbeidsmetoder 
eller interne prioriteringer, og skal forholde seg nøytrale i 
behandlingen av alle saker. Kontrollkomiteen står kun 
ansvarlig overfor Generalforsamlingen og skal påse at 
ANSAs økonomi skal forvaltes forsvarlig. 
 
I saker der det hersker tvil rundt tolkning av ANSAs 
statutter eller vedtak kan kontrollkomiteen presentere sin 
tolkning. Denne tolkningen kan overstyres av 
Generalforsamlingen eller hovedstyret med alminnelig 



flertall. Det er kontrollkomiteens oppgave å bistå 
hovedstyret og generalforsamlingen i spørsmål knyttet til 
økonomi og/eller eller organisasjon der dette etterspørres. 
 

Statuttendringsforslag 12 

Forslag: Endring i §58 

Klassifisering: C 

 
Gammel: §58. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen 
og består av fem – 5 – medlemmer. Valgkomiteen velger 
selv sin leder. 
 
Ny: §58. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og 
består av inntil fem – 5 – medlemmer. Valgkomiteen velger 
selv sin leder. 
 
Begrunnelse: 
Liten justering for å gjøre antall medlemmer mer 
fleksibelt. 
 

Statuttendringsforslag 13 

Forslag: Endring i §49 

Klassifisering: A 

 
Gammel: §49. Ordførerkollegiet består av ordfører og 
varaordfører som velges på generalforsamlingen.  
 
Ny: §49. Ordførerkollegiet består av en gruppe på inntil 
seks - 6 - medlemmer som velges på generalforsamlingen.  
 
Begrunnelse: 
Ønsket er å gjøre dette vervet mer fleksibel og attraktivt 
for flere av medlemmene våre. Medlemmene i denne 
gruppen vil rotere på ansvaret som ordstyrer og referent på 
hovedstyremøtene, det kreves dermed at minst to av 
medlemmene er til stede på hvert av disse møtene. 
Ordførerkollegiet skal tilstrebe nøytral ordstyring og 
referatføring. En ressurs fra kontoret vil ta over ansvaret 
for sakspapirene.  
 

Statuttendringsforslag 14 

Forslag:  

Klassifisering: A 

 

Bytte ut alle forekomster av ordet «land» hvor dette 

henviser til et «ANSA-land» til «region» 

 

Endre omtale av «ANSA-land» til «ANSA-region» 

 

Statuttendringsforslag 15 

Forslag: 

Klassifisering: A 

 

 

Bytte ut alle forekomster av ordet «landsmøte» med 

«årsmøte» og alle forekomster av «landsstyre» med 

«regionstyre»  

 

Statuttendringsforslag 16 

Forslag: Endring i §25 

Klassifisering: B (forslag faller eller 

må endres dersom 13 ikke gå 

gjennom) 

 

Gammel: §25. Et ANSA-land er definert som et geografisk 

og politisk område som normalt oppfattes som et land, 

eller som er slått sammen av to eller flere land. 

 

Ny: §25. En ANSA-region er definert som et geografisk 

og/eller politisk område som gir grunnlagt for internt 

samarbeid mellom medlemmene.  

 

Statuttendringsforslag 17 

Forslag: Endring i §27 

 



Klassifisering: A Gammel: §27. Hvert land skal avholde ordinært landsmøte 

en gang i året. Medlemmer av ANSA som er registrert i 

landet, skal gjøres kjent med tid og sted for landsmøtet 

senest fire – 4 – uker før landsmøtet trer sammen. Dersom 

intet annet er bestemt, har alle medlemmer som er 

registrert i landet, stemmerett på landsmøtet. 

 

Ny: §27. Hvert land skal avholde ordinært årsmøte en gang 

i året. Medlemmer av ANSA som er registrert i regionen skal 

gjøres kjent med tid og sted minimum tolv – 12 – uker før 

årsmøtet. Detaljert innkalling og saksliste skal sendes til 

medlemmene minimum fire – 4 – uker før årsmøtet. Dersom 

intet annet er bestemt, har alle medlemmer som er 

registrert i regionen stemmerett på årsmøtet. Regioner skal 

også avholde et årlig organisasjonskurs for medlemmene i 

sin region. De samme rutinene for innkalling gjelder for 

organisasjonskurs som for årsmøte 

Statuttendringsforslag 18 

Forslag: Ny statutt mellom §26 og 

§27 

Klassifisering: B 

 

Ny statutt: Alle endringer av regioners grenser skal 

godkjennes av hovedstyret. 

Statuttendringsforslag 19 

Forslag: Endring i §6 

Klassifisering: A 

 

Gammel: §6. Alle norske statsborgere under utdannelse i 

utlandet har rett til «under studiene-medlemskap». Ikke-

norske statsborgere som har fast bostedsadresse i Norge har 

rett til medlemskap når de studerer i utlandet. 

 

Retten til medlemskap beholdes i atten – 18 – måneder 

etter avsluttet utdannelse når den medlemsberettigede 

oppholder seg i utlandet.   

 

Ny: §6. Alle norske statsborgere under utdannelse i 

utlandet har rett til medlemskap. Ikke-norske statsborgere 

som har fast bostedsadresse i Norge har rett til 

medlemskap når de studerer i utlandet. 

 

Retten til «under studiene-medlemskap» beholdes i atten – 

18 – måneder etter avsluttet utdannelse når den 

medlemsberettigede oppholder seg i utlandet. 

 

Personer som ønsker å påbegynne utdannelse i utlandet har 

rett til et «før studiene-medlemskap». 

Personer som har fulført sin utdannelse i utlandet har rett 

til «etter studiene-medlemskap»   

 

Begrunnelse: I henhold til nye personvernkrav fra EU 

(GDPR) trenger ANSA å effektivisere databehandlingen 

gjennom et medlemskap som vedvarer i hele før, under og 

etter-perioden, men hvor ulike rettigheter slår inn 

underveis. 

 



Statuttendringsforslag 20 

Forslag: Ny §7 

Klassifisering: B 

 

Ny §7: «Før studiene-medlemskap» og «etter studiene-

medlemskap» tilbys henholdsvis gratis og til en rimeligere 

pris og vil ha begrensede rettigheter til medlemsfordeler og 

arrangementer. 

 

Begrunnelse: Disse medlemskateogriene vil i første omgang 

ikke kunne kjøpe ANSAs forsikring eller delta på vanlige 

ANSA-arrangementer. 

 

Statuttendringsforslag 21 

Forslag: Endring i §13 

Klassifisering: B 

 

Gammel: §13. Alle medlemmer i ANSA og ANSA Alumni, 

samt ansatte i ANSA, kan delta på generalforsamlingen med 

tale- og forslagsrett. Personer innbudt av hovedstyret har 

talerett. 

 

Ny: §13. Alle medlemmer i ANSA, samt ansatte i ANSA, kan 

delta på generalforsamlingen med tale- og forslagsrett. Kun 

«under studiene-medlemmer» har anledning til å være 

delegater. Personer innbudt av hovedstyret har talerett. 

 

Begrunnelse: Presisering av rettigheter på bakgrunn av ny 

medlemskapstruktur.  

 

Statuttendringsforslag 22 

Forslag: Endring i §12 

Klassifisering: B 

 

Gammel: §12. Generalforsamlingen er ANSAs høyeste 

lovgivende organ og trekker opp retningslinjene for ANSAs 

arbeid. Spesifikt skal generalforsamlingen gå gjennom 

følgende punkter: 

- Godkjenne regnskapet for det foregående 

regnskapsår 

- Godkjenne revidert budsjett for inneværende 

regnskapsår 

-  Valg av revisor 

- Vedta ANSAs arbeidsprogram for den kommende 

perioden 

- Valg av sentrale tillitsvalgte 

 

Ny: §12. Generalforsamlingen er ANSAs høyeste lovgivende 

organ og trekker opp retningslinjene for ANSAs arbeid. 

Spesifikt skal generalforsamlingen gå gjennom følgende 

punkter: 

- Orienteres om regnskapet for det foregående 

regnskapsår 

- Godkjenne revidert budsjett for inneværende 

regnskapsår 

- Valg av revisor 

- Vedta ANSAs handlingsplan og politiske program for 

den kommende perioden 

- Vedta eventuelle resolusjoner 

- Valg av sentrale tillitsvalgte 



Statuttendringsforslag 23 

Forslag:  

Klassifisering: C 

  

Fjerne alle forekomster av «og ANSA Alumni». Alumni-

medlemmer er også medlemmer av ANSA og vi har ikke 

behov for å skille disse ut på måten det gjøres i dag. 

 

Statuttendringsforslag 24 

Forslag: Endring i §14 

Klassifisering: B  

 

Gammel: §. Antall delegater tildeles land basert på 

helårige og halvårige medlemskap per 30. juni og halvårige 

medlemskap per 31. desember i inneværende styreår. 

Medlemmer i land hvor det ikke eksisterer et landsstyre 

regnes som RAV 8resten av verden) og får tildelt delegater 

etter samme prinsipp. Hver delegat har kun en – 1 – 

stemme. […] 

 

Ny: §. Antall delegater tildeles land basert på antall 

medlemmer i foregående kalenderår. Medlemmer i land 

hvor det ikke eksisterer et landsstyre regnes som RAV 

(resten av verden) og får tildelt delegater etter samme 

prinsipp. Hver delegat har kun en – 1 – stemme. […] 

 

Begrunnelse: Forenkling av praksis. Tallene vil da bli 

tilgjengelig mye tidligere enn i dag og det vil være teknisk 

lettere å hente ut. Vil da fortsatt ta for seg ett vår og ett 

høstsemester. 

 

Statuttendringsforslag 25 

Forslag:  

Klassifisering: C  

 

Endre alle forekomster av «arbeidsprogram» eller 

«organisatorisk arbeidsprogram» til «handlingsplan» og alle 

forekomster av «politisk arbeidsprogram» til «politisk 

program». 

 

Statuttendringsforslag 26 

Forslag: Nytt avsnitt «Dokumenter» 

Klassifisering: A 

 
Ny: «Dokumenter» 
§x Dokumenter vedtatt av generalforsamlingen er 
overordnet alle andre dokumenter i organisasjonen, og 
overstyrer dokumenter vedtatt av andre organer i 
organisasjonen. 
Generalforsamlingen vedtar: 

- Statutter 

- Politisk program 

- Strategi 

- Handlingsplaner 

§x. 1 Statutter 
Statuttene er overordnet alle andre dokumenter. 
Behandling av statuttene er nærmere beskrevet i §62-65.  
§x. 2 Politisk program 
Politisk program er ANSAs overordnede politiske dokument. 
Dokumentene legger føringer for ANSAs politiske arbeid og 
prioriteringer og hovedstyret kan utfylle det politiske 
programmet ved å vedta mindre politiske dokumenter og 
resolusjoner. Denne typen mindre dokumenter skal ta 
utgangspunkt i allerede eksisterende politikk. 
§x. 3 Strategi 



ANSAs strategi vedtas hvert femte år og tar for seg 
organisasjonens langsiktige prioriteringer. 
§x. 4 Handlingsplan 
ANSAs handlingsplaner vedtas årlig. Handlingsplanen 
fungerer som et verktøy der man vedtar konkrete tiltak og 
føringer for å innfri strategien og de langsiktige 
prioriteringene. Strategiens hovedfokusområder er satt for 
en 5 års-periode. Generalforsamlingen vedtar en 
overordnet handlingsplan for hvert driftsår. De konkrete 
tiltakene i handlingsplanen vedtas på ulike nivåer for å 
forankres i organisasjonen. 

- Generalforsamlingen vedtar en overordnet 

handlingsplan med tiltak for hele 

organisasjonen. 

- Hovedstyret skal vedta en intern handlingsplan 

for oppfølging av strategien i sin styreperiode. 

- Regionsstyrene skal vedta egne handlingsplaner 

med lokale tiltak for oppfølging av strategien. 

- Sekretariatet skal vedta en intern handlingsplan 

for oppfølging av strategien. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

- Generalforsamlingen vedtar hovedstyrets foreslåtte endringer av ANSAs statutter. 

Hovedstyret tillegges redaksjonell myndighet. 


