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Årsberetning ANSA Australia 2016-2017 

Landsstyret 2015-2016: 

Landseder   Mathias Hanssen Grotli    Melbourne 

Nestleder                Karoline Gårdsmoen    Wollongong 

Økonomiansvarlig  Otto Cerullo     Melbourne 

Informasjonsansvarlig  Kine Galten     Brisbane 

Prosjektansvarlig  Christian André Gundersen   Gold Coast 

Landsstyret 2016-2017 som ble valgt på landsmøtet i Melbourne i september 
2016: 

Landseder   Karl-Henrik Lønn    Melbourne 

Nestleder   Marius Aslak Mork    Melbourne 

Økonomiansvarlig  Camilla Schumacher                  Sydney 

Informasjonsansvarlig  Pia Landehagen Enger    Sydney 

Prosjektansvarlig  Karolina Smreczak    Gold Coast 

Kontaktperson i Hovedstyret: Anders Granmo 

Styremøter 

Landsstyret har i perioden fra landsmøte til dags dato gjennomført 7 landsstyremøter over Skype, og 

har med det økt mengden landsstyremøter fra forrige periode. På første møte som nytt landsstyre ble 

det enighet om å strebe etter å ha møte hver fjerde uke, noe som har blitt fulgt i stor grad og vil fortsette 

fremover. I tillegg har mer spesifikke møter blitt avholdt ved behov, gjerne i forbindelse med 

arrangementer. Vi hadde også et uformelt møte dagen før organisasjonskurset, dette for å bli bedre 

kjent. 

Møtene har blitt referatført, og referat har blitt sendt til HS-rep Anders etter møteslutt. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontakt med HS-rep Anders har hovedsakelig foregått over Facebook, Skype og litt e-post, og har vært 

jevnt over god. Anders var også tilstede på vårt org.kurs som ble avholdt i Sydney, mars 2017, noe 

som ga hele landsstyret og de andre deltagerne en mulighet til å bli kjent med ham. 

Kontakt med Sentralt har også vært gjennomgående god, uten nevneverdige problemer. 

Lokallag 

ANSA Australia består for øyeblikket av 6 aktive lokallag, med et inaktivt lokallag i Sunshine Coast. 

Lokallagene i Australia arrangerer varierte arrangementer, og har en gjennomgående høy kvalitet med 

flinke tillitsvalgte. Da Australia er såpass stort med lokallag spredt over hele landet, er det lokallagene 

som står for mesteparten av ANSA-aktiviteten gjennom året. 

Det knyttes spenning til framtiden for ANSA Wollongong, da kjernen av lokallaget drar hjem etter 

pågående semester. Et populært sted for utveksling med blant annet utvekslingsavtale med NTNU gjør 

at det finnes nordmenn i Wollongong, men rekruttering til verv vil bli den store utfordringen. Når det er 

sagt så er neste lokallagsleder funnet, og landsstyret har full tillitt til avtroppende lokallagsstyre med 

tanke på rekruttering av nye styremedlemmer. 
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I henhold til ANSA Sunshine Coast så tok landsleder sammen med studentpresten en kort dagstur til 

SC for å servere vafler til studentene, samtidig som det var et forsøk på å rekruttere en ny lokallagsleder 

og økonomiansvarlig. Eventet ble promotert over Facebook via sidene til ANSA Sunshine Coast og 

ANSA Australia i tillegg til e-post. Selv om det ikke ble nytt lokallag så er det en prioritetssak for 

landsstyret å reetablere lokallaget, da Sunshine Coast har en stor norsk tilstedeværelse og tidligere 

vært veldig aktivt som lokallag. Det vil bli gjort et nytt forsøk i juli/august, da dette er starten på det nye 

semesteret i Australia. 

Kommunikasjon med lokallagene har vært behovsbasert, og har ikke bydd på problemer. De forskjellige 

vervene har lukkete Facebook-grupper, så mye informasjon går via disse. Landsleder og nestleder 

hadde også Skype-samtaler med alle lokallagsledere i slutten av mai med diskusjon rundt neste 

semester og annet. 

Lokallag Leder 

Brisbane Eydis Jonsdottir 

Gold Coast Sarah Marie Skau 

Melbourne Carina Midthaug 

Perth Ole Bendik Lakskjønn 

Sunshine Coast (ikke aktivt) 

Sydney Rebecca Ribesen Sjølie 

Wollongong Alexander Kristensen 

Medlemstall og oppslutning 

Per 31.05.2017 hadde ANSA Australia 772 medlemmer, og Lånekassen sin statistikk for studieåret 

2015-2016 oppgir totalt antall studenter i Australia på helgrad og utveksling som 1814. 

Oppmøte på arrangementer varierer fra arrangement til arrangement og lokallag til lokallag. 

Arrangementer som 17. mai er det alltid stort oppmøte, i tillegg til fadderuker. Som forventet så er det 

veldig godt oppmøte i starten av et semester, imens det synker utover semesteret. 

Statistikk fremlagt på HS#5 i sak nummer 6, ”GS informerer”, viser at Australia har 58 medlemmer på 

utveksling imens 689 er fulltidsstudenter. Som land nærmer nå Australia seg USA som det mest 

populære landet for utveksling, og statistikk fra Lånekassen tilsier at Australia hadde 888 

utvekslingselever fra Norge i studieåret 2015-2016. Landsstyret ser på det som en hovedprioritet å 

rekruttere medlemmer fra denne studentmassen, og vil jobbe med lokallagene og Sentralt fremover for 

å øke rekrutteringen. 

Hjemmesider/sosiale medier 

Bruken av hjemmesiden på ansa.no er oppdatert med nødvendig informasjon, men blir ellers lite brukt. 

Dette er grunnet konsensus i landsstyret om at sosiale medier er en bedre fremgangsmåte for å nå ut 

til medlemmer og potensielle studenter for Australia. 

Sosiale medier blir flittig brukt, med hovedfokus på Facebook og Instagram. Per 15.06.17 har ANSA 

Australia 1317 likerklikk på Facebook og 380 følgere på Instagram. I tillegg har alle lokallag en 

Facebook-side, og det blir også brukt Instagram og andre medier på lokallagsnivå. ANSAbloggen har 

også blitt brukt, og det er foreløpig blitt lagt ut 2 innlegg fra org.kurset og studentolympiaden i 

inneværende styreperiode. 

Arrangementer 

Som det eneste ikke-faglige arrangementet arrangert av landsstyret ble Studentolympiaden 2017 

arrangert for sjette gang i Gold Coast i april. Med et oppmøte på cirka 55 deltagere 
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ble det ikke det oppmøte som vi hadde håpet på, men det virket allikevel som alle hadde en hyggelig 

helg med sol og moro i GC. Tidligere år har også medlemmer fra New Zealand blitt invitert, noe som 

de ble i år også. Dog var det ingen påmeldte fra NZ. 

I tillegg arrangerte vi en liten ”meet up” i januar. Dette ble avholdt på kafé i Oslo sentrum hvor 

nåværende og potensielle medlemmer ble invitert på kaffe. Selv om oppmøte ikke var veldig stort, så 

ser landsstyret på dette som et godt tiltak for fremtidige studenter, og anbefaler at det fortsetter. 

Arrangementet ble promotert via Facebook av ANSA Australia og ANSA Sentralt. Vi prøvde også å 

arrangere dette sammen med ANSA New Zealand, men dette ble ikke noe av. 

Arrangementer rundt i lokallagene er varierte, men alltid vellykkete. Volleyballturneringer, surfeturer, 

grilling og quiz er gjengangere, i tillegg til de største 17. mai feiringene på den sørlige halvkule. 

Informasjonstiltak/verving 

Alle arrangementer som koster penger for deltagerne blir sett på som en mulighet for rekruttering, og 

verving av medlemmer skjer i hovedsak med grunnlag i disse. Promotering av dette skjer over sosiale 

medier, og alle lokallag er veldig klar over at det skal differensieres på pris for medlemmer og ikke-

medlemmer. 

I tillegg arrangerte vi ”meet up” i Oslo (se arrangementer), noe som også vil være en viktig kanal 

fremover. Som sagt så er det en prioriteringssak å rekruttere medlemmer, spesielt blant 

utvekslingsstudenter, og arbeidet med dette er pågående. 

Et annet informasjonstiltak som ikke er relatert til rekrutteringen, men allikevel relevant for norske 

studenter i Australia er informasjon rundt hvordan man kan stemme i stortingsvalget i Australia. Dette 

blir for øyeblikket kartlagt av landsstyret, og kommer til å bli delt til alle medlemmer på sosiale 

medlemmer og over e-post. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset 2017 var en stor suksess, med fint vær i Sydney, gode presentasjoner og 

diskusjoner og masse god mat. I år hadde vi besøk fra HS-rep Anders Granmo, studentprest Kristoffer 

og ambassadesekretær, i tillegg til Knut Inge Bergem som jobber med stiftelsen BaanChivitMai som er 

vår samarbeidspartner i Thailandsprosjektet. 

Selv om arrangementet ble en stor suksess var det tidvis mye urolighet rundt antall deltagere da datoen 

for kurset viste seg å være ugunstig i forhold til mange av lokallagene. Fire av lokallagene hadde valg 

i uken før kurset, noe som gjorde at det ble mye påmeldinger i siste liten. Dette er noe som blir tatt med 

i erfaringsrapporten for arrangementet, og vil forhåpentligvis bli unngått neste år. 

I tillegg så er det et ønske fra nåværende landsstyre å arrangere neste års kurs i en annen by i et håp 

om å engasjere flere medlemmer, og også for å skape større variasjon på kurset fra år til år. 

Landsmøtet 

Landsmøtet for 2017 er fortsatt i planleggingsfasen. I henhold til statuttene skal landsmøtet avholdes i 

september, og nøyaktig hvilken helg blir forhåpentligvis klart i løpet av den neste uken. Landsstyret er 

i kontakt med ANSA New Zealand og ANSA Sentralt, i håp om å samordne datoene for våre landsmøter 

slik at det blir lettere å få eventuelle besøk fra Sentralt. 

I år som i fjor kommer landsmøtet til å bli avholdt i Melbourne, men det er landsstyret sitt ønske å prøve 

å arrangere et landsmøte med litt mindre faglig fokus da det de siste årene har vært to dager med veldig 
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mye faglig innhold. Grunnen til dette er å prøve å trekke flere deltakere til landsmøtet som kanskje ikke 

er så opptatt av ANSA, men heller vil dra på en hyggelig tur til verdens beste by. 

Økonomi 

Følgende er skrevet av økonomiansvarlig Camilla Schumacher. 

ANSA Australia sitter igjen med et lite overskudd så langt i 2016/2017. Dette har vi klart på tross av at 

vi har hatt mindre penger å rutte med enn tidligere perioder og en dyrere AUD. Vi kuttet ut en del av 

kostnadene ved arrangementer ved å restrukturere litt av opplegget, noe som gjorde at det gikk rundt 

uten at medlemmene merket noe særlig endring fra tidligere år. 

Olympiaden ble holdt utenfor sesongen i Gold Coast, i motsetning til tidligere år. Dette førte til at flere 

var utilgjengelige, men også til at prisene var rimeligere. Muligheten for å oppnå de samme 

besparingene til neste år dersom det blir holdt i sesongen er derfor ikke garantert. 

Australias geografi er langstrakt, med dyrt kollektivtilbud og dårlig pris på lavflyselskapene. Dette fører 

til at reiseutgiftene alltid vil være høye. Prisnivået i byene ligger på samme nivå som i Norge med tanke 

på arrangementer. 

I løpet av perioden har vi gått mer og mer bort ifra det å tilby lokallagene semesterstøtte, og heller satt 

av en større sum til aktivitetsstøtte. Dette fordi det er lett for lokallag å ville spare penger på bok, enten 

fordi det er en vane, eller fordi de vil spare til et større arrangement senere som ikke går til de 

nåværende medlemmenes gode. 

Vi har også jobbet med å lage et system som gir klar og nøyaktig informasjon til lokallagenes 

økonomiansvarlig i form av overlappingsdokumenter o.l. Dette er et pågående arbeid som vil bli 

ferdigstilt i løpet av australsk vinterferie. Det har også vært noe styr med Brisbane og penger de skylder 

hovedstyret. Dette er nær en løsning og trenger bare å bli iverksatt. 

Overgangen til DNB har gått greit, men ikke knirkefritt. Overgangen har gjort at nåværende styre har 

mistet all innsikt i transaksjoner fra tidligere år, som har gjort oppfølgnings- arbeid mer tidskrevende. 

Samtidig har det vært mye styr med tilgang til bankkort, både hos landsstyret og på lokallags-nivå. Dette 

har blitt løst ved at økonomiansvarlige har overført til privat konto i sammenheng med arrangement, 

noe som gjør at synligheten har gått noe ned, og behovet for føring av bilag har vært ekstremt viktig. 

Annet 

Thailandsprosjektet 

ANSA Australia sitt veldedighetprosjekt har alltid vært tilstede, men interessen og engasjementet rundt 

har vært synkende de siste årene. I år fikk vi besøk av Knut Inge Bergem på vårt organisasjonskurs, 

lederen for stiftelsen i Thailand, noe som bidro til å gi alle tilstedeværende nytt engasjement for 

prosjektet. Det vil nå bli arrangert et loppemarked i Gold Coast for nye studenter, hvor de vil få mulighet 

til å kjøpe gjenstander som har blitt samlet opp fra tidligere norske studenter. Alt overskuddet fra dette 

vil gå til Thailandsprosjektet. 

Landsstyret har i tillegg prøvd å rekruttere resten av ANSA Asia som bidragsytere for prosjektet, med 

lite hell. Når det er sagt så gir vi oss ikke, og vil prøve igjen neste semester. 

I tillegg arrangerer ANSA Australia en tur til barnehjemmet som vi støtter hvert år, men grunnet liten 

interesse har ikke denne turen blitt avholdt de siste årene. Dette er vi fast bestemt på å endre i år, og 

ønsker å gjøre et bedre promoteringsarbeid rundt turen i tillegg til å invitere andre medlemmer fra ANSA 

Asia slik at årets tur blir gjennomført. 
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ANSA Asia Convention 

Landsleder var i år med i arrangementskomiteen for AAC som informasjonsansvarlig, noe som var en 

givende oppgave. ANSA Australia stiller seg bak alle forsøk på å øke samarbeidet innad i ANSA Asia, 

og stiller gjerne opp for AAC 2018. 

 

 
Karl-Henrik Lønn                                                                  Melbourne, Australia, 15.06.17 
Landsleder, ANSA Australia 
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Årsberetning ANSA Benelux 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017: 

Leder    Johan A. Liseth Hansen    Amsterdam 
Nestleder                Kristin Hulsund Kvam                        Leiden 
Økonomiansvarlig  Marcus Haugen Kristiansen                    Utrecht 
Informasjonsansvarlig  Mari Rudi Resaland    Enschelde 
Belgia- og KP-ansvarlig  Haakon Dischkler Folmo   Amsterdam 
Styremedlem   Petra Karlsen Stangvik    Amsterdam 
Direktør for Filmfestivalen Bjarte Ravndal     Delft 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Amsterdam 25. februar: 

Leder    Ingrid Øygard                    Haag 
Nestleder                Sophie Maria Selstad    Amsterdam 
Økonomiansvarlig  Marcus Haugen Kristiansen                    Utrecht 
Informasjonsansvarlig  Mina Elise Skogen    Enschelde 
Arrangementsansvarlig  Magnus Hofstad    Delft 

Kontaktperson i hovedstyret: Tone Sindre Hoff 

Styremøter 

Det ble avholdt overlappingsmøte i Utrecht noen uker etter landsmøtet med nytt og økonomiansvarlig 

fra det gammelt styre. Her gikk man gjennom forrige års arrangementer og delte erfaringer, samtidig 

som man gikk gjennom det neste års arrangementer og fordelte arbeidsoppgaver for disse 

arrangementene. Et slikt overlappingsmøte er svært nyttig da det sikrer god kontinuitet mellom styrene, 

og sikrer at man ikke starter helt fra scratch når et nytt styre overtar. Overlappingsmøtet er det god 

tradisjon for i Benelux og er godt innarbeidet. Utover det foregår det meste av kommunikasjonen innad 

i styret på Facebook, styret er spredt utover hele landet og ettersom ansvarsfordelingen for 

arrangementene er fastsatt på forhånd blir ikke dette noe stort problem. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontakten med Hovedstyret og ANSA Sentralt har vært god og Benelux har blitt godt fulgt opp og 

eventuelle spørsmål har blitt besvart hurtig fra ANSA president og ANSA Sentralt. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner 

ANSA Enschede  – Leder: Mari Rudi Resaland 
ANSA Maastricht  – Leder: Helene Lindgren Skarpeid 
ANSA Leiden Haag  – Leder: Ingrid Øygard 
ANSA Groningen – Leder: Anne Sunniva Kvaløy 

Medlemstall og oppslutning 

Belgia:   21 
Nederland:  180 
Luxembourg:  0 
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Hjemmesider/sosiale medier/avis 

ANSA Benelux sin Facebook-side har fått merkbart høyere aktivitet siste året. Flere likes gjør at 

rekkevidden blir større og at flere får med seg innlegg. Det er også postet nyheter og oppdateringer om 

ANSA Benelux sine arrangementer og saker fra ANSA sentralt. I slutten av 2016 ble også Instagram-

aktiviteten kraftig økt da man hadde såkalte «takeovers», hvor et landsstyremedlem postet bilder fra 

sin studiehverdag gjennom en hel uke. Kontinuerlig og hyppig aktivitet på Facebook og Instagram skal 

tilstrebes. Alle lokallagene har egen Facebook-sider, med ulikt aktivitetsnivå. Aktivitet på lokallagsnivå 

er vel så viktig som på nasjonalt nivå og man burde koordinere innsatsen i større grad. I stor grad har 

nyheter postet på Facebook også blitt sendt ut på epost. Nettsiden til ANSA Benelux på ansa.no, er 

ikke 100% oppdatert og mangler blant oppdatert informasjon om lokallagene, og sentrale dokumenter. 

Nasjonale arrangementer 

Velkomsttreff i Enschede 

24. september ble velkomsttreff arrangert i Enschede. Hvert år avholder ANSA Benelux et nasjonalt 

velkomsttreff i Encshede. Nytt av året er at man ikke avholdt det pålagte organisasjonskurset i 

forbindelse med treffet. Rundt 20 deltagere møtte opp, som er mindre enn hva man har hatt tidligere 

år. Dette er nok et resultat av at de lokale studentene i Enschede hadde andre ting planlagt den dagen. 

Man møttes midt på dagen for lunsj og quiz på en kafe i sentrum, før man hadde BBQ og bytur på 

kvelden. Studentprest, Bjørn Olav Bøe var også tilstede. 

Høsttreff i Hamburg 23.-25. oktober 

Nytt av året var Høstreffet i Hamburg. Istedenfor å arrangere organisasjonskurs hver for seg valgte 

Benelux, Danmark, Sverige, og Tyskland å arrangere et felles organisasjonskurs for første gang. Rundt 

70 deltagere, inkludert studentprest Bjørn Olav Bøe, ANSA-president Ole Kristian Bratset, og 

Hovedstyre-representantene Hanna Flood og Hannah Monsrud Sandvik var tilstede. Grunnet 

tidspunktet var det kritisk få deltagere fra Benelux tilstede. Arrangementet ble avholdt midt i 

eksamensperioden og bare seks deltagere (inkludert tre fra landsstyret) deltok. Arrangementet gikk 

stort sett bra for seg. En fyldig erfaringsrapport skrevet av landslederne vil bli gjort tilgjengelig så et 

eventuelt neste arrangement kan gå smidigere for seg i planlegging- og gjennomføringsfasen. 

Opplegget for helgen var en sosial sammenkomst fredag kveld, organisasjonskurs og bankett på 

lørdag, og frivillig brunch på søndag. Arrangementet gikk kraftig i underskudd for Benelux av ulike 

årsaker. Det var forventet et underskudd med tanke på at det ble arrangert for første gang, men ikke i 

den størrelsesorden.  

ANSA Julebord – Borrel edition i Amsterdam 7.mai 

Landsmøte 

24.-26. mars ble landsmøte holdt i Amsterdam. Gjennomgang av året som gikk, arbeidsprogram, og 

statutter. Samt valg av nytt styre. På kvelden var det middag. Studentprest Jan Olav og en representant 

fra ambassaden i Haag var også tilstede. 

17. mai-feiring i Rotterdam 2017 

Tradisjonen tro ble 17. mai-feiringen avholdt i Rotterdam sammen med sjømannskirken. Feiringen 

startet med lunch på Dudok i Rotterdam med rundt 30 deltagere før vi dro samlet til kirka. Feiringen 

sammen med Sjømannskirken er veldig godt og satt arrangement, hvor det er barneleker, tog, 

gudstjeneste, og flaggheising på Sjømannskirken. 
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Lokale arrangementer 

Enschede 

Fadderuke - Fadderuken arrangeres både for ANSA-medlemmer og andre studenter som begynner på 

Saxion på høsten. Det starter vanligvis en onsdag, og avsluttes søndagen før skolestart. Hovedfokuset 

med arrangementet er å bli kjent med hverandre og byen de skal bo i det kommende året. 

Pubgolf  - Dette er det en tradisjon at ANSA-styret arrangerer, og går ut på leker som gir poeng gjennom 

utestedene i sentrum, hvor det hele avsluttes med en finale på vårt ”norske” utested, Central Park. 

Julebord – Julebordet i Enschede har lenge vært en tradisjon, og også i år vært suksessfullt. 

Groningen 

ANSA Groningen ble opprettet i høsten 2016 og har hatt følgende arrangementer; velkomstreff, 

mandagsborrel x2, lørdagsøl og julebord. 

Maastricht  

Maastricht har til våren rundet ett år, og har gjennomført følgende arrangementer; julebord, tacokveld, 

tur til ambassaden i Haag, 17.mai-feiring og en del tacokvelder. 

Leiden/ Haag 

ANSA Leiden/ Haag ble startet før jul og har hatt følgene arrangement: tacosøndag, oppstartsmøte m. 

julegrøt og pizzakveld. På grunn av fravær av styre, vil lokallagsleder sette opp nytt styre til høsten og 

inspirere eventuelle nye norske studenter i distriktet. 

Informasjonstiltak/verving 

På landsmøte ble det vedtatt at ANSA Benelux skulle skifte til ANSA Nederland, dette er på bakgrunn 

til lite/ingen respons og aktivitet fra studenter i Belgia og Luxembourg. På sosiale media heter ANSA 

Benelux nå ANSA Nederland, men på hjemmesidene står det ANSA Benelux. Forsøk på å verve flere 

medlemmer har vi forsøkt ved å ha en økonomisk forskjell på prisklassene mellom medlemmer og ikke-

medlemmer.  

Organisasjonskurs 

Nytt av året var Høstreffet i Hamburg. Istedenfor å arrangere organisasjonskurs hver for seg valgte 

Benelux, Danmark, Sverige, og Tyskland å arrangemere et felles organisasjonskurs for første gang. 

Rundt 70 deltagere, inkludert studentprest Bjørn Olav Bøe, ANSA-president Ole Kristian Bratset, og 

Hovedstyre-representantene Hanna Flood og Hannah Monsrud Sandvik var tilstede. Grunnet 

tidspunktet var det kritisk få deltagere fra Benelux tilstede. Arrangementet ble avholdt midt i 

eksamensperioden og bare seks deltagere (inkludert tre fra landsstyret) deltok. Arrangementet gikk 

stort sett bra for seg. En fyldig erfaringsrapport skrevet av landslederne vil bli gjort tilgjengelig så et 

eventuelt neste arrangement kan gå smidigere for seg i planlegging- og gjennomføringsfasen. 

Opplegget for helgen var en sosial sammenkomst fredag kveld, organisasjonskurs og bankett på 

lørdag, og frivillig brunch på søndag. Arrangementet gikk kraftig i underskudd for Benelux av ulike 

årsaker. Det var forventet et underskudd med tanke på at det ble arrangert for første gang, men ikke i 

den størrelsesordenen. Organisasjonskurset ble avholdt 23.-25. oktober. 

Landsmøtet 

Landsmøtet ble holdt i Amsterdam, 24-26 Mars, hvor 12 medlemmer fra ANSA Benelux deltok. 

Studentprest Bjørn Olav Bøe, ANSA President Ole Kristian Bratset også var til stede. Nytt styre ble 
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valgt uten problem, med nye representanter fra flere Nederlandske byer. Dessverre så var det ingen 

av medlemmene i Belgia møtte til landsmøtet. 

Neste landsmøte er ikke foreløpig ikke planlagt, men vil bli avholdt i Amsterdam i februar/mars 2018. 

Økonomi 

Det har gått bra med økonomien i ANSA Benelux i perioden fra landsmøtet i 2016 til 2017. En av 

målsetningene har vært å få ned egenkapitalen, siden den har vært noe høy over en lengere periode. 

Regnskapet for 2016-2017 viser at vi startet med en egenkapital på nesten 20 000 kr og satt igjen med 

14 367,44 kr på slutten av perioden. 

Videre gikk vi på en økonomismell i forbindelse med høsttreffet som ble avholdt i Hamburg i samarbeid 

med ANSA Danmark, Sverige og Tyskland (rundt 17 550 kroner over budsjett). Heldigvis brukte vi 

mindre på de andre arrangementene og fikk større inntekter enn budsjettet tilsa, som gjør at 

budsjettoverskridelsen var mindre alvorlig. Den økonomiske merkostnaden ved 

høsttreffet/organisasjonskurset slik det ble arrangert i perioden 2016-2017 gjør at det sittende styret 

må utvise aktsomhet ved en eventuell gjentakelse av dette arrangementet.  

Annet 

Sjømannskirken i Rotterdam hadde sin første studentmiddag før jul og vil fortsette med månedlige 

middager første torsdag hver måned. Dette er en svært positiv trend og et tettere samarbeid med 

Sjømannskirken ønskes velkommen. 

 
 
Ingrid Øygard                                                       Stavanger, 25.06.17 

Landsleder, ANSA Benelux 
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Årsberetning ANSA Brasil 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Leder    Ingvild Dagestad    Rio de Janeiro 
Øk.ansvarlig (2016)  Oskar Nordal Nyheim Solbrekke   Rio de Janeiro 
Øk.ansvarlig (2017)  Anita Solhaug Hatlevik    Rio de Janeiro 
Marked (2016)   Susanne Bastviken    Rio de Janeiro 
Marked (2017)   Marte Osen     São Paulo 
Event (2016)   Vilde Stødle     Rio de Janeiro 
Event (2017)   Kristian Døble     Rio de Janeiro 
Web (2017)   Monica Beeder     Brasilia 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hedda Gudim 

Styremøter 

4. august 2016 
8. september 2016 
30. november 2016 
12. mars 2017 
22. april 2017 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Et Skype-møte med Hovestyret 
4-5 Skype-samtaler med Hedda i tillegg til chatsamtaler 

Medlemstall og oppslutning 

22 medlemmer 

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

ANSA Brasil Facebook 
2 innlegg på ANSA-bloggen 

Arrangementer 

17.05.17 17. mai etterfest 
21.04.17 Fredagspizza 
24.03.17 Lunsj med SiU 
10.03.17 Fredagspizza 
01.03.17 Karneval bloco 
22.02.17 Study in Norway, etterfest 
16.12.16 Julebord 
13.12.16 Julekortlaging med DLW 
07.12.16 Bedriftsbesøk DNB 
25.11.16 Fredagspizza m/ innovasjon Norge 
26.11.16 Surfedag 
24.11.16 Bedriftsbesøk BW Offshore 
04.11.16 Halloweenfest 
14.10.16 Fredagspizza m/ innovasjon Norge 
22.09.16 Langhelg i Rio 
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Informasjonstiltak/ verving 

Aktivt kontakte aktuelle universiteter/høyskoler i Norge. 
Personlig kontakte norske studenter i Brasil 

Organisasjonskurs 

Ikke avholdt 

Landsmøtet 

20. mai 2017 
Statutter og arbeidsprogram ble vedtatt. 
Leder, nestleder og økonomiansvarlig ble valgt. 

 

Ingvild Dagestad      Rio de Janeiro, 14.06.2017 
Landsleder, ANSA Brasil 
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Årsberetning ANSA Canada 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Leder    Pernille Fjeld-Hansen    Vancouver 
Nestleder                Hedda Gudim                                 Montreal 

Ida Juel Solheim (aug. 16 – mars 17)  Montreal 
Økonomiansvarlig  Carl Henrik Oshaug Sætrang Haakonsen Vancouver 

Landsstyret 2017-2018 

Leder    Carl Henrik Oshaug Sætrang Haakonsen Vancouver 
Nestleder                Charlotte Vik                                  Vancouver 
Økonomiansvarlig  Pål Nistad                                                  Vancouver 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hedda Gudim 

Styremøter 

Styremøter har foregått både fysisk og over Skype, avhengig av innhold og formål. Planlegging av 

arrangementer og kommunikasjon har foregått etter behov, og over forskjellige plattformer, eksempelvis 

skype, facebook, og telefon. Møter har følgelig spesielt vært hyppige rundt bla. org. Kurs og landsmøtet, 

og der div. situasjoner har oppstått. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontakt har vært god med både HS and ANSA Sentralt, og har hovedsakelig dreid seg om økonomiske 

og organisatoriske spørsmål. Det har spesielt vært god kontakt med kontaktperson Hedda Gudim da 

hun har vært sentral i flere arrangementer gjennomført i løpet av året. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner 

Det er to lokallag: Montreal og Vancouver. Det er hovedsakelig gjennom lokallagene de fleste 

arrangementene i Canada arrangeres, både med og uten bistand fra landsstyret. Det er per dags dato 

42 kontaktpersoner i ANSA Canada. 

Medlemstall og oppslutning 

115 medlemmer per 29. april 2017. 

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

ANSA Canada bruker hovedsakelig facebook som informasjonskanal utover e-post. Der informeres det 

om arrangementer, nyttige ressurser, samt annet vi tror våre medlemmer vil interesseres for. Per 

29.04.17 er det 509 mennesker som følger ANSA Canadas side på facebook. Lokallagene bruker 

facebook på samme måte som landsstyret. Ellers har ANSA Canada egen instagramkonto der bilder 

fra arrangementer og div. bilder fra studiehverdagen i Canada legges ut. 
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Arrangementer 

Organisasjonskurs 

ANSA Canada arrangerte i år Kick-off med org. kurs separat for lokallagene. I Vancouver var org. kurs 

kombinert med CV-kurs og foredrag fra innbudte gjester. I Montreal var org. kurs kombinert med tur til 

ambassaden i Ottawa. 

Landsmøte 

Landsmøtet ble, tradisjon tro, avholdt i Whistler, BC. HS kontaktperson Hedda Gudim var tilstede, og 

holdt informasjonskurs. Beredskapskurs ved tidligere studentprest Elisa Stokke. Valg av nytt styre og 

arrangementet generelt foregikk uten nevneverdige problemer. 

Montreal 

Flere pubkvelder er arrangert i løpet av året. I tillegg har det vært arrangert sosiale arrangementer som 

turer og kulturelle aktiviteter. Sommeravslutning med valg av nytt styre avholdt i begynnelsen av april. 

Vancouver 

Pubkvelder, tur rundt i Vancouver, tacokveld o.l. arrangert i løpet av året. Juleavslutning avholdt tidlig i 

desember, og sommeravslutning avholdt i midten av april. Det planlegges 17. mai feiring i Vancouver, 

avhengig av hvor mange medlemmer som vil være tilstede. 

Informasjonstiltak/ verving 

Informasjon sendes ut ved e-post, og gjøres som regel tilgjengelig på sosiale medier. Reklamering av 

arrangementer og viktige frister annonseres gjennom facebook, og kombineres gjerne med bilder om 

situasjonen passer. Ellers driver ANSA Canada verving ved direkte kontakt med medlemmer, samt med 

div. former for korrespondanse. 

Organisasjonskurs 

Avholdt sammen med Kick-off i Vancouver og Montreal.  

Landsmøtet 

Avholdt i Whistler i helgen 10.-12. mars. Det var 16 deltakende medlemmer, HS representant Hedda 

Gudim og studentprest Elisa Stokke ikke medregnet. Aktiviteter utover valg inkluderer ski, middager, 

quiz, og vaffelsteking.  

Økonomi 

ANSA Canada har per 29.04.17 en egenkapital på 20 086,03 kr.  

Ved overgang fra styret 15/16 til styret 16/17 var det en egenkapital på 10 184,00 kr.  

Forslag til budsjett som vedtatt på landsmøtet for året 17/18 pålyder 69 000 kr. Dette vil trolig endres 

noe etter at ferdig budsjett foreligger fra økonomiansvarlig. Det er et overskudd fra budsjettet pålydende 

ca 10 000 kr; dette skyldes hovedsakelig at det ble spart inn vesentlige kostnader på leie av lokale ved 

Kick-off, samt at styret 16/17 opptrådte konservativt med pengebruk som en respons til lavere drifts- og 

frifondsmidler for perioden 16/17 sammenlignet med tidligere år. Det opplyses imidlertid om at enkelte 

mindre gunstige kompromisser ihht. Planlegging, reisestøtte, og støtte til lokallagene er gjort som en 

respons til de lavere midlene. Sluttoverskuddet er i så henseende et resultat av at også landsmøtet, 

hvis planlegging styret hadde i tankene, ble avholdt billigere enn forventet. 
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Carl Henrik Oshaug Sætrang Haakonsen    Asker, 13.06.2017 
Landsleder, ANSA Canada 
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Årsberetning ANSA Danmark 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Leder      Finn Magnus Aamodt  København 
Nestleder                  Eline Rasmussen  Aalborg 
Økonomiansvarlig    Ida Hagen   Aarhus 
Rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig Dyveke Bergh Poulsson  Aarhus 
Markedansvarlig                Edon Bektesh   København 
Redaktør                    Karen Winthergård Fjereide Aalborg 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i København den 25. mars 
2017: 

Leder      Dyveke Bergh Poulsson  Aarhus 
Økonomiansvarlig    Finn Magnus Aamodt  København 
Rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig Maiken Sand   Esbjerg 

Kontaktperson i Hovedstyret: Tone Sindre Hoff 

Styremøter 

Gamlestyret 

Ordinært styremøte Fokus oppstart, Mål 
Ordinært styremøte Konkretisering av arbeidsoppgaver ifbm. vår visjon/ Organisasjonsseminar 
Styremøte for å planlegge road trip og finalisere frem mot org. sem. 
Styremøte for å planlegge landsmøtet 

Nyestyret 

Første møte ble avholdt over Skype, tirsdag, den 4. april. 
Andre ble avholdt lørdag, den 4. juni, i København. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Sist et møte med ANSA Sentralt, på ANSA sine kontorer, tirsdag 25. april. ANSA Danmark føler at de 

har hatt godt samarbeid oppover det siste året og har vært veldig fornøyde med kommunikasjonen. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner 

Aalborg 

Leder:       Alvilde Haug Skullerud 
Nestleder:      Kjetil Esperaas 
Økonomiansvarlig:     Aleksander Pedersen 
Web- og rekrutteringsansvarlig:   Andreas Kavli Gundersen 
Kontaktperson:      Ole Martin Odland 
Styremedlem:      Hanna Kraggerud 

Aarhus 

Leder:      Herman Engen 
Nestleder:      Per Graversen  
Økonomiansvarlig:     Ane Drange 
Web- & rekrutteringsansvarlig:    Richard Joakim Key 
Aarhus-kontakt /arrangementsansvarlig:  Mathilde Scheele Rådstoga 
Styremedlem:      Kristin Sorknes 
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Esbjerg 

Styreleder:      Kristoffer Grytnes  
Nestleder:      Guro Sønstebø 
Økonomiansvarlig:     Sigrid Elise Aalberge  
Sosiale medier-ansvarlig:    Sofie Fosaas 
Informasjonsansvarlig:     Tone Berit Toreplass  
Styremedlem:      Beate Bjørgaas 

København 

Leder:       Kristin Albrigtsen  
Nestleder:     Joakim Sejersted Bødtker 
Økonomiansvarlig:     Oscar Jacobsen Sperre 
Arrangementansvarlig:     Alexandra Stærfeldt 
Arrangementansvarlig:     Anna Dietrichson Ulveseth 
Rekrutterings- og kontaktpersonansvarlig: Tarald Christian Dysthe 
Sponsoransvarlig:     Camilla Bech 
Webansvarlig og Informasjonsansvarlig:  Marte Hortemo 

Odense  

Leder:       Signe Selheim 
Nestleder:      Erla Thoranrinsdottir 
Økonomiansvarlig:     Silje Fosse 
Styremedlem:      Frida Rød 
Eventansvarlig:      Hege Nedal 
Ansvarlig for sosiale medier:    Maria Solheim  
Styremedlem:      Marianne Kristiansen 

Holstebro 

Kontaktperson:      Sølvi Nicolaisen 

Medlemstall og oppslutning 

I ANSA Danmark har vi 913 medlemmer pr. 15/06/17. Dette er en nedgang på 30 medlemmer fra 

samme tid i fjor. Vi har en relativt grei oppslutning blant studentene, men det finnes store muligheter for 

å utvide medlemsmassen, sda vi er nærmere 3000 norske studenter i Danmark totalt. Dette ønsker vi 

å få til ved å skape et mer relevant tilbud for medlemmene våre. Vi har i løpet av året derfor fokusert på 

synliggjøring av både ANSA som studentasosiasjon og som en god tilbudskilde.  

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

Alle lokallagene våre er aktive på facebook og flere er aktive på instagram. Det gjør at vi har en god 

platform for å nå ut til medlemmene våre på sosiale medier. ANSA Danmarks side på Facebook har 

økt fra 786 til 879 følgere, hvilket tyder på at vi beveger oss i riktig retning. 

Vi har i løpet av styreåret 2016/2017 fått på plass nettsidene for alle lokallagene, samt for landsstyret. 

Viderer har vi fokusert på å holde disse i fokus og fremme kontinuerlige oppdateringer. Her har vi også 

fokusert på at de forskjellige lokallagene skal følge en lik mal, for å standardisere informasjonen. Vi har 

også kons. 

I sosiale medier, har vi latt lokallagenes sider stå i fokus og latt ANSA Danmark kun stå for mer generelle 

opplysinger, samt vise frem lokallagene. Dette for at medlemme skal føle at de ungår spam. Vi har også 

sett at lokallagene har blitt mye flinkere til å bruke disse kanalene og dele hva de gjør. 

Vi fikk gitt ut ytterligere utgaver av medlemsbladet Frikadellen. Ved hjelp av dette, fikk vi også arrangert 

en road-trip som ikke bare samlet landsstyret, men også forsterket leddene mellom lokallagene og 

landsstyret. 
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Arrangementer 

Da ANSA Danmark består av fem ganske forskjellige og avstandsspredde lokallag, er det lite fokus på 

større arrangementer mellom disse pga. kostnader, dog er lokallagene flinke til å holde sine og bistår 

med alt fra grilling i parken, til bowling og de litt større som 17. mai og julebord. 

Vi har allikevel hatt arrangementer på både nasjonalt- og internasjonalt basis i år også. Forrige styre 

ble først valgt inn i mars 2016, i Skanderborg, på landsmøtet der. Når det så kom til org. sem., ble det 

gjort et samarbeid mellom ANSA – Benelux, - Danmark, -Sverige og – Tyskland. Vi valgte da, sammen, 

å avholde dette i Hamburg. 

Videre ble det også avholdt landsmøte i år, denne gang i København, som fikk inn det nåværende 

styret. 

Informasjonstiltak/ verving 

Det ble i 2016 satt i gang en Rekrutteringskampanje, hjulpet frem av t-skjorter og roll-ups, hvor 

lokallagene fikk som oppgave å være synlige for nye studerende rundt skolestart, i de forskjellige 

studiebyene. En kampanje som gledet og som vi kommer til å fortsette med.  

Videre har vi også prøvd å bli flinkere på å svare alle undrende medlemmer og har derfor også hatt et 

tettere samarbeid med hele lokallag igjennom faddere og også med informasjonsansvarlige igjennom 

Rekrutterings- og  Kommunikasjonsansvarlig. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble, som nevnt, et samarbeid på tvers av grenser, mellom ANSA Benelux, 

Danmark, Sverige og Tyskland. Det ble avholdt i Hamburg og vi fikk samlet engasjerte sjeler fra flere 

land. Dette gjorde at vi fikk tilgang til mange nye innspill og fikk dyrket nye bekjentskap.  

Vi syntes at det ble veldig vellykket, men tror ikke det ble det samme sterke båndet innad i Danmark 

som vi har hatt tidligere, derfor en fantastisk erfaring, men med sideeffekter – som med alt annet. 

Landsmøtet 

Årets landsmøte ble holdt i København, over en helg. Stemningen var god og alt av dokumenter ble 

gått godt igjennom, selv om oppmøtet (litt over tredve) ikke var optimalt og derfor må jobbes med før 

neste års møte. Av denne grunn, fikk vi heller ikke valgt inn et fullt styre, og måtte nøye oss med å 

besette kun landsleder, økonomiansvarlig og rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig. Dog har dette 

sett ut til å fungere godt i ettertid. 

Økonomi 

Vi har en egenkapital på 78 000 NOK, etter å ha budsjettert for å minske denne summen, hvilket vi har 

greid. Vi har derfor også mulighet til å gjennomføre alle årets prosjekter, med en sunn økonomi. 

Annet 

Eventuelle andre punkter er utdypet i tilhørende punkter over. 

Dyveke Bergh Poulsson, Oslo                               13/06/2017 
Landsleder, ANSA Danmark 
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Årsberetning ANSA Frankrike 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Leder    Ninni Stenkula     Toulouse 
Nestleder                Alexander Friis     Paris 
Økonomiansvarlig  Alexandra Kolltuft    Toulouse 
Informasjonsansvarlig  Oddne Mikal Råheim    Toulouse 
Redaktør                           Syver Døving Agdestein    Toulouse 
Markedsansvarlig  Guro Reinaas     Lyon 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Toulouse den 25.02.2017: 

Leder    Sophie Kilaas     Toulouse 
Nestleder                Linn Mjelstad     Toulouse 
Økonomiansvarlig  Live Nerdrum     Paris 
Informasjonsansvarlig   Tale Tungesvik         Toulouse 
Redaktør   Catherine Vaugelade Berg   Toulouse 
Markedsansvarlig  Johan Nersnæs     Toulouse 

Kontaktperson i Hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Styremøter 

13. februar 2016 Toulouse 
5. mars 2016  Skype 
31. oktober 2016 Barcelona 
21. september 2016 Skype 
5. november 2016 Paris (Karriereforum Paris) 
20. februar 2017 Skype 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Landsstyret har samarbeidet godt med både HS og ANSA sentralt. HS-representant Tomas 

Engebretsen har deltatt på alle våre arrangementer. President Ole Kristian Bratset har dessverre ikke 

hatt mulighet til å besøke Frankrike i vår styreperiode. 

Landsleder og tre medlemmer deltok på ANSAs sommerseminar i juli. Landsleder og seks medlemmer 

deltok generalforsamlingen i juli/august og fylte dermed opp alle Frankrikes seks mandater. Landsleder, 

økonomiansvarlig og et stort antall medlemmer deltok på karrieredagen i Oslo i desember. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Frankrike har 26 kontaktpersoner. Landsstyret rekrutterte flere kontaktpersoner gjennom 

Facebook-innlegg. Informasjonsansvarlig har vært i kontakt med kontaktpersoner via e-post.    

ANSA Frankrike har tre lokallag. Ett i Paris, ett i Toulouse og ett i Reims. Alle lokallagene har god 

oppslutning. 

Medlemstall og oppslutning 

ANSA Frankrike har per 18.02.2017 294 betalende medlemmer, mot 245 i fjor og 270 året før det. 

Medlemstallet har igjen økt etter en liten nedgang i fjor. Medlemsandelen er god, og deltakelse på 

arrangementer er subsidiert slik at medlemskap skal lønne seg. 
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Hjemmesider/sosiale medier/avis 

.frANSA 

I løpet av styreperioden 2016-2017 er .frANSA blitt utgitt én gang. Vanligvis gis bladet ut tre ganger 

årlig.  Utgaven ble trykket på ingeniørskolen INSA i Toulouse, som tidligere, da det har vist seg å være 

billigere enn andre steder. Vi tenker på mulighet å gi ut blandet elektronisk framover. Bladet inneholdt 

informasjon om arrangementer som har funnet sted i løpet av året, samt artikler av medlemmer i 

Frankrike. 

ANSA.no 

Landsstyret har forsikret seg om at riktig informasjon ligger ute om både landsstyret og lokallagene. 

Samtlige arrangementer, både på nasjonalt og lokalt plan, er blitt lagt ut på internettsidene. 

ANSA Frankrike på sosiale medier 

Per 02.05 2017 har facebook-siden 926 ”liker”, sammenliknet med 778 i fjor og 594 året før. Vi føler at 

siden har vært en god kommunikasjonskanal overfor studentene i Frankrike. Målet med siden er å være 

synlige og tilgjengelige for medlemmene, samt å kunne dele uformell informasjon. Dette er noe vi føler 

har fungert bra. 

ANSA Frankrikes Instagram-konto har vært en god måte å vise seg fram på. Emneknaggen 

#ANSAFrankrike brukes særlig under arrangementer. Kontoen har 216 følgere. 

Arrangementer 

Karriereforum Paris 5. november 2016 i Paris 

Forberedelsene til årets forum begynte umiddelbart etter landsmøtet i Toulouse. Samarbeidet mellom 

styremedlemmene har fungert, og alle har bidratt med sin del. Alle har fått en sentral rolle og fått ansvar 

for enkelte bedrifter. Ansvaret ble raskt fordelt og det ble bestemt at arrangementet skulle bytte navn 

fra Norsk-Fransk Forum til Karriereforum Paris. Vi ønsket å bytte navn på arrangementet for å 

understreke at arrangementer er for alle ANSA-medlemmer, ikke bare Frankrike. Dette er det største 

arrangementet i ANSA Frankrike og dermed også det som krever mest arbeid.  

Dette er andre gang Karriereforum Paris har blitt arrangert i Paris etter flere år på rad i Toulouse. Paris 

er mye mer tilgjengelig for både bedrifter og foredragsholdere og ikke minst en stor andel av studentene. 

Toulouse er heller ikke like tverrfaglig som det en gang var, nå som ingeniørstudentene utgjør en 

såpass stor andel av studentene der. 

To samarbeidspartnere deltok på Karriereforum Paris 2016; 1 bedrift (Accenture) og én fagforening 

(Econa). Dette er færre en tidligere, noe som kan skyldes at økonomien i Norge har en nedgang. Vi 

håper på flere bedrifter i framtiden. Som foredragsholdere stilte Rolf Einar Fife (den norske 

ambassadøren i Frankrike), Kjell Aamot (tidligere konsernsjef i Schibsted), Hermann Mehren (gått over 

sydpolen) og Laxmi Akkaraju (visepresident og direktør i Evry). Landsstyret har fått meget gode 

tilbakemeldinger på foredragene. Vi er veldig fornøyde med programmets lengde og variasjon, og 

mener at vi lyktes klart med målet om å avholde et tverrfaglig arrangement. 

Det er viktig at arrangementet har et bredt antall studenter som deltar, for å tiltrekke flere bedrifter. Et 

forslag er å samarbeide tettere med Italia for å tiltrekke flere økonomistudenter fra Bocconi i Milano. 

Den praktiske gjennomføringen gikk etter vår mening bra for seg med en god flyt gjennom hele helgen. 

Fredag kveld arrangerte Paris en sammenkomst på en bar, noe som samlet mange av deltakerne. 

Overnatting fant sted på et internasjonalt hostell i sentrum, selve forumet be avholdt på det Norske hus 

på Cité Univeritaire, og middagen ble avholdt på en restaurant i midten av byen. Landsstyret er fornøyd 

med alle lokalene.  
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Vi har jobbet hardt med å holde arrangementet uten et kraftig underskudd, og var så heldige å få låne 

lokalene på det Norske Hus gratis. Dette var meget bra ettersom vi hadde minimale inntekter fra 

deltakende bedrifter. 

Lokale arrangementer 

Både i Toulouse, Paris og Reims har det blitt lagt opp for 17. mai-feiring, noe som har vært vellykket i 

alle de tre byene.  

ANSA Toulouse arrangerte det årlige arrangementet pubgolf, etterfulgt av årsmøtet to uker etter. ANSA 

Reims hadde litt problemer med å sette sammen et styre ettersom det er få norske studenter i Reims i 

år, men fikk til slutt en leder og en økonomiansvarlig. ANSA Paris hadde årsmøte i oktober.  

I desember arrangerte alle de tre lokallagene julebord. Alle de tre arrangementene var vel gjennomført.  

I januar arrangerte ANSA Toulouse Pyrra, en skitur til Andorra i Pyreneene. Dette arrangementet er 

blitt arrangert fem år på rad. ANSA Paris arrangerte Pubquiz. Alt ble gjennomført uten problemer. 

Informasjonstiltak/verving 

Landsstyret har utbedret informasjonen på nettsidene og skrevet blogginnlegg på ANSA-bloggen. Høyt 

aktivitetsnivå i alle lokallagene har ført til god oppslutning både på lokale og nasjonale arrangementer. 

Informasjonsutveksling har foregått i henhold til både ANSA Frankrikes og ANSA sentralt sitt 

arbeidsprogram. Stor forskjell i deltakerpris for medlemmer og ikke-medlemmer på Karriereforum Paris 

viste seg å være effektivt med tanke på verving av medlemmer. 

Det er fremdeles potensiale til å gjøre tiltak for å verve inn flere utvekslingsstudenter. 

Organisasjonskurs 

Også i år ble det arrangert kick-off for flere av de sørlige ANSA-landene i Europa. ANSA Italia og ANSA 

Spania samarbeidet med ANSA Frankrike, og i år ble det arrangert i Barcelona. I år hadde ANSA 

Frankrike mest ansvar for å arrangere kick-off, da ANSA Spania sin leder var bortreist store deler av 

tiden før arrangementet. Av praktiske årsaker er det vanligvis vertslandet som har mest ansvar, og det 

kan ventes at ansvaret vil rullere mellom landene. 21 medlemmer fra ANSA Frankrike deltok. De fleste 

av deltakerne var fra Toulouse, men også Paris, Montpellier og Lyon var representert. 

Kontaktpersonkurs arrangeres hvert år for å gi både erfarne og nye kontaktpersoner en innføring i 

ANSA Frankrike og ANSA sentralt sitt arbeid, beredskapssamarbeid med sjømannskirken og hva som 

forventes av en kontaktperson. I tillegg til å avholde et møte, legges det vekt på sosiale aktiviteter. I år 

ble det som tidligere arrangert middag på en restaurant. Vi arrangerte også felles avreise til stranden.  

Kontaktpersonkurs kan regnes som en av de viktigste kildene til rekruttering. Det å ha aktive 

medlemmer i flere deler av landet bidrar til bedre kjennskap til ANSA og deres arbeid. På den måten 

kan flere få mer ut av medlemskapet sitt. Bostandarden var som i fjor forholdsvis enkel, og dette sparer 

man en god del penger på. Reiseutgifter refunderes delvis for å gjøre det enkelt for studenter langveisfra 

å delta. Det er positive utsikter til fortsatt samarbeid på tvers av flere ANSA-land. 

Landsmøtet 

Årets landsmøte ble avholdt i Toulouse den 25. februar 2017. ANSA Frankrikes landsmøte avholdes 

som regel på et nytt sted fra år til år grunnet formålet om å tiltrekke deltakere fra ulike deler av landet. 

I år falt valget på Toulouse siden dette er et sted med mange norske studenter, og fordi dette var det 

billigste alternativet. I Toulouse har man nemlig den unike muligheten til å ordne overnatting for dem 

som kommer utenfra hjemme hos Toulouse-studentene. Å ordne både lokalet til selve møtet om 
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restaurant til middag var enkelt, og arrangementet ble en suksess. På arrangementet deltok 43 

personer. På møtet ble det valgt inn 6 nye styremedlemmer. 

Økonomi 

Sett på sluttsummen etter årsresultatet (selv om middag for landsmøte og en siste lokallagsstøtte ikke 

er betalt), er resultatet mellom 15 og 20 000 kr i overskudd. Vi overfører dermed en svært solid 

egenkapital til neste landsstyre, som kan brukes som en hjelp for uforutsette hendelser og eventuell 

mer lokallagsstøtte for å stimulere mer aktivitet og rekruttering over hele landet. Det er budsjettert med 

at neste årsregnskap skal gå i null. Vi håper neste styre setter seg godt inn i erfaringsrapporter og 

budsjetter og erfaringer vi har hatt i 2016-2017, slik at de kan holde de samme trygge linjene som 

tidligere. Det er bedre å være føre var enn etter snar, med andre ord heller litt streng på utgifter før man 

vet hvor mye man får i inntekter, vil det gå veldig bra. Det er ikke noe mål om å gå stort i pluss, for 

driftstøtten som blir gitt hvert år blir gitt for å brukes på arrangementer som kan tilfredsstille nåværende 

ANSA-medlemmer og rekruttere nye, i tillegg til å fremme Norge i utlandet. 

Annet 

ANSA Frankrike har hatt et godt samarbeid med studentprest Bjørn Olav Bøe, som har deltatt på både 

kick-off og Karriereforum Paris. ANSA Frankrike har også i år hatt et tett samarbeid med det norske 

hus, og den norske ambassade i Paris. Det norske hus bidro blant annet med gratis lokaler til 

Karriereforum Paris. 

 

Ninni Stenkula                                            Toulouse, 02.05.2017 
Landsleder, ANSA Frankrike 
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Årsberetning ANSA Irland 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Leder    Håvard Hofstad Ruud    Dublin 
Nestleder   Mari Bergstøl Gornitzka    Dublin 
Økonomiansvarlig  Simen Sæther     Dublin 
Web-ansvarlig   Serine Kirkebø Landa    Dublin 
Styremedlem/sekretær  Magnus Heltne     Dublin 
Styremedlem   Thomas Gabrielsen    Dublin 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i [sted] i [dato]: 

Leder    The Sveinsdatter Holland   Dublin 
Nestleder   Magnus Heltne                  Dublin 
Økonomiansvarlig  Simen Sæther     Dublin 
Web-ansvarlig   Håvard Ruud          Dublin 
Styremedlem/sekretær  Mari Bergstøl Gornitzka    Dublin 
Styremedlem   Thomas Gabrielsen    Dublin 

Kontaktperson i Hovedstyret: Kamilla Risanger 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Irland har ingen lokallag. 

Medlemstall og oppslutning 

I 2016-2017 har ANSA Irland hatt 51 medlemmer, som er en god økning fra drøyt 40 i 2015-2016. 

Rundt halvparten av disse er aktive og deltar på arrangementer. /avis 

Arrangementer 

Landsmøte     – 1. oktober 2016 
Viking-pub-crawl    – 21. oktober 2016 
Julebord     – 3. desember 2016 
Deltagelse på Games of ANSA UK  – 17.-19. februar 2017 
Spillkveld     – 25. februar 2017 
Vårseminar (Organisasjonskurs)  – 8. april 2017 
Feiring av nasjonaldag    – 17. mai 2017 

Informasjonstiltak/ verving 

Flere potensielle studenter var tilfeldigvis i Dublin i forbindelse med HPAT-test, samme helg som vi 

arrangerte spillkveld, 25. februar. Takket vært kontakt med Axel Emil Nissen-Lie ble de invitert til 

arrangementet og fikk blitt kjent med flere av ANSA Irlands medlemmer. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurs ble avholdt 8. april. Noe skuffende deltagelse, men det antas at det skyldes dårlig 

timing, da valgt dato var første helgen i påskeferien. Forhåpentligvis blir det lettere å unngå en slik 

situasjon neste år med tidligere påske. 
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Landsmøtet 

Bra oppmøte på landsmøtet 1. oktober 2016. Gikk forholdsvis radig og alt ble klappet gjennom med 

akklamasjon. God interesse for å stille til styreverv både blant eksisterende og nye medlemmer. 

I forbindelse med landsmøtet arrangerer ANSA Irland i samarbeid med ambassaden og 

sjømannskirken en informasjonskveld, hvor det informeres om det å bo i Irland, både økonomisk og 

juridisk. Ambassadepraktikantene Det irske politiet bidrar også. Vi håper å få til et tilsvarende møte i 

forkant av landsmøtet 2018. 

Økonomi 

Årsbudsjett: 

Inntekter:  19 000,00 NOK 
Utgifter:  32 900,00 NOK 
Resultat:  - 14 900,00 NOK 

Faktiske regnskapstall: 

Inntekter:  8 067,63 NOK 
Utgifter:  24 762,89 NOK 
Resultat:  - 16 695,25 NOK 
Egenkapital:  24 852,81 NOK 

ANSA Irlands egenkapital har vært veldig høy, så budsjettet har hatt som mål å minske egenkapitalen. 

Det er et budsjettavvik på -1795,26 NOK. 

 

Håvard Ruud                                          Dublin, 15. juni 2017 
Landsleder, ANSA Irland 
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Årsberetning ANSA Italia 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Andrea Musum     Milano 
Nestleder   Sofie Grimstad                   Milano 
Økonomiansvarlig  Ingrid Jacobsen     Milano 
Informasjonsansvarlig  Tina Enger             Milano 
Webansvarlig                  Karoline Aase        Milano 
Markedsansvarlig  Kari Fjeld     Milano 

Landsstyret 2016-2017, valgt på landsmøtet i Milano 23.04.2016 

Landsleder   Solveig Joy            Milano 
Nestleder   Sofie Grimstad                   Milano 
Økonomiansvarlig  Jørgen Mellem     Milano 
Informasjonsansvarlig  Kristina Hernes            Milano 

Kontaktperson i Hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Styremøter 

Det har oftere vært flere møter i forkant av større arrangementer og jevnt ellers. Alle som sitter i styret 

har base i Milano. Dette gjør det lett for oss å planlegge møter og samles. Et fast møte i måneden med 

ekstra møter rundt arrangementer. 

Styret 2016/2017: Ca 20 møter. I tillegg har det vært løpende kommunikasjon på Facebook. 

Overlappingsmøter: 1 

Styret 2017/2018: 3 møter. Disse bestod av to møter for planlegging av 17. mai og ett for å evaluere 

17. mai-arrangementet, samt å snakke om hvordan de gjenstående pengene på konto skal bli brukt 

opp. 

I tillegg har det vært løpende kommunikasjon på Facebook. 

Det nye styret har kommet til enighet om at vi minst skal ha ett møte under den første uken i hver måned 

for å planlegge den kommende måneden. Med dette vil informasjon komme raskere ut til medlemmene 

og vi vil kunne tilrettelegge dagene våre bedre. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Skype-møter under HS-møter, løpende mailkontakt ved behov. Også Skype-møter med kontaktperson 

i HS. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner 

ANSA Roma er nyoppstartet. (Fra 12. november 2016.) 

Kontaktpersoner 

Vi har opprettholdt tidligere kontaktpersoner. Milano skiller seg tydelig ut med et klart flertall av 

medlemmer, noe som gjør det vanskelig å finne kontaktpersoner fra andre byer/skoler. En del i listen 

har flyttet fra Italia, men personene har indikert at de er villige til å fortsette som kontaktpersoner. 
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Alle kontaktpersoner skal i kontaktes i løpet av juni, for å finne ut om de skal fortsette eller erstattes. 

Andrea Musum - NABA, Noueva Academia di Belle Arti, Milano 
Sofie Victoria Grimstad - ist, Europeo di Disegni, Milano 
Gina Elise Poppe - ist. Europeo di Disegni, Milano 
Kari Ramstad Fjeld - Politecnico di Milano 
Johan Fredrik Baade-Mathiesen - Univ.Commerciale L. Bocconi 
Fredrik Bengtsen - Univ.degli studi di Bologna 

Medlemstall og oppslutning 

120 medlemmer , etter en veldig liten nedgang fra fjorårets 122. 

Hjemmesider/sosiale medier 

Oppdatert ansa.no/italia noe, men fremdeles rom for forbedring. Dette gjelder også blogg. Har vært litt 

problemer hvor oppdateringer og blogg innlegg ikke kommer opp. Har vært en del i kontakt med Julie 

om disse problemene, men er enda ikke en god løsning på det. Det nye styret har bestemt at det skal 

etterstrebes å publisere minst ett blogginnlegg hver måned, helst i løpet av den første helgen i hver 

måned. 

Målet for styret i fjor var at nettsiden skulle få mer relevant informasjon for nye studenter, som tips og 

triks for å klare seg bra i Italia; råd om bosted, skolehverdag; og Italia generelt. Dette ble ikke gjort og 

denne oppgaven vil bli overført til nytt styre. 

De fleste spørsmål vi får, kommer gjennom Facebook-siden vår. Her er kommunikasjon med 

medlemmene veldig rask. Fjorårets informasjonsansvarlige Tina Enger har vært såpass rask til å svare 

på medlemshendvendelser at ANSA Italia på Facebook har fått merket «svarer under en time». Det er 

også god kommunikasjon via e-post, der det også kommer inn henvendelser fra medlemmer og 

studenter som planlegger å studere i Italia. 

Instagram og Snapchat blir brukt jevnlig, spesielt under arrangementer. 

Både Instagram og blogg har blitt mer synlig, da spesielt gjennom Facebook som informasjons-og 

visningsplattform. Vi har nå flere følgere på sosiale medier enn vi har medlemmer. Følgertallet stiger 

stadig. På Facebook har vi 752 likerklikk, som er en god stigning etter fjorårets 581, og på Instagram 

har vi 320, som er en stigning etter fjorårets 260 følgere. 

Arrangementer 

I år har det vært et litt annet fokus enn tidligere år. I stedet for å ofte avholde mange små arrangementer, 

har vi i år hatt hovedfokus på lokallag og arrangementet under Design Week i Milano. Det er også blitt 

avholdt aperitivo og andre eventer som er mindre og veldig lette å delta på og arrangere. 

Det gamle styret holdt åtte arrangementer i sin styreperiode, hvor det første var 17. mai 2016 og det 

siste var landsmøtet 29.04.2017. 

Det nye styret har hittil hatt ansvar for dette årets 17. mai og sommeravsluttnings-aperitivo 08.06.2017. 

ANSA Roma har hatt fire arrangementer siden oppstart 12.11.2016. 

Alle arrangementer arrangert av ANSA Italia (med unntakk av Kick-off i Barcelona, arrangert i 

samarbeid med andre ANSA-land) har blitt avholdt i Milano, da det er her den største og mest aktive 

medlemsmassen befinner seg. Et av det nye styrets hovedfokuser for det kommende året er å opprette 
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flere lokallag der det er mulig og engasjement, og passe på å spre arrangementer til andre steder i Italia 

der det befinner seg norske studenter. 

De største og viktigste arrangementene er listet først, i kronologisk rekkefølge. Deretter følger en liste 

av andre arrangementer. 

Store/viktige arrangementer 

Kick-off: 30. september - 2. oktober 2016 - ca 10 deltakere fra Italia, 54 til sammen, Milano 

Vi startet året med et smell og arrangerte Kick-off i Barcelona september/oktober 2016 i samarbeid med 

Sveits, Frankrike og Spania.  

Fredag kveld startet med frivillig aperitivo, hvor alle gjestene fra de forskjellige landene møttes og ble 

kjent med hverandre. 

På lørdag begynte dagen på Universitat de Barcelona med at ANSA-landsstyrene presenterte seg selv. 

Deretter hadde HS-representantene Tomas Engebretsen og Hanna Flood en presentasjon av ANSA 

som organisasjon og etter det deltok alle i en caseoppgave om hvordan man kan rekruttere flere 

medlemmer til ANSA. Dagens siste aktivitet var beredskapspresentasjon av studentprest Bjørn Olav 

Bøe. Vi avsluttet lørdagen med middag på en japansk restaurant sentralt i Barcelona. 

Roma Lokallag: 11.-12. november 2016 - 6 deltakere, Roma 

Tidligere landsleder Andrea og tidligere webansvarlig Karoline dro ned til Roma for å hjelpe til 

medoppstart av nytt lokallag. Fredag kveld ble det avholdt aperitivo i Roma for en uformell bli-kjent 

kveld. 

Lørdag ettermiddag møttes vi på en café der ANSAs landsstyrerepresentanter Andrea Musum og 

Karoline Aase gikk gjennom hva ANSA er og står for. Av de fire andre deltakere ble tre enige om å 

danne et nytt lokallagsstyre for Roma og fikk godkjenning av landsstyret. I dag består ANSA Roma av 

lokallagsleder Anniken Ulvestad og økonomiansvarlig Sondre Buan. 

Julebord: 26. november 2016 - 46 deltakere, Milano 

Det ble leid rom på Star Hotel midt i sentrum i Milano. Det ble servert treretters middag. Sang og taler 

ble holdt utover kvelden. 

Vi fikk et egen avlukket rom, som var pyntet til anledningen. Folk kom både fra Roma, Padova og andre 

italienske byer. Bordkort var plassert foran hver stol, slik at alle fikk muligheten til å treffe nye 

mennesker. Gjennom kvelden ble det holdt både kvinnenes- og herrenes tale, og ANSA-sangene ble 

sunget for full hals. 

På slutten av kvelden valgte noen å dra videre til et utested, mens andre dro hjem. 

Design Week Milano: 7. april 2017 - 15 (25) deltakere, Milano 

ANSA Italia holdt et foredrag om Design Week og jobb i Norge innenfor de aktuelle feltene sammen 

med de norske aktørene/foredragsholderne Bielke&Yang (Grafisk design), Lasse Fløde (fotografi) og 

Caroline Olsson (produkt design). De deltok alle på utstillingen Everything is Connected under Design 

Week i Milano, som består av 30 norske aktører innen kunst/design/product. Foredraget ble hold på 

dagstid på skolen Nuova Accademia di Belle Arti ved sentrum av Milano. Det var 15 deltakere på 

arrangementet. 

Caroline Olsson stod klar på utstillingen resten av dagen for å ta imot alle som ville få en omvisning på 

utstillingen. 
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På kvelden møttes vi for en aperitivo på TOM. The Ordinary Market. Det var godt oppmøte med cirka 

25 deltakere, både norske studenter i Italia, men også innreisende nordmenn som var i Milano for å 

delta på Design Week og hadde hørt om ANSAs aperitivo i sammenheng med Design Week. 

Landsmøtet: 29. april 2017 - 12 deltakere, Milano 

Landsmøtet ble holdt på Bocconi University hvor tidligere landsleder Andrea åpnet med å ønske 

velkommen. Sofie (nestleder) tok for seg en detaljert årsberetning og tidligere økonomiansvarlig Ingrid 

gikk gjennom budsjett og regnskap for 2016-2017 og det nye budsjettforslaget ble godkjent uten 

endringsforslag. Deretter holdt Andrea en presentasjon om organisasjonen ANSA generelt. 

På grunn av forandring av dato var det flere gjester som ikke kunne komme inkludert representanter 

fra HS, så vi stilte med videohilsen fra HS-representant Tomas Engebretsen, President Ole Kristian 

Bratset og studentprest Bjørn Olav Bøe.  

Solveig Joy var ordstyrer under gjennomgang av statutter og arbeidsprogram. Det var noen få 

endringsforslag som ble vedtatt med diskusjon som førte til enighet. Landsmøtet ble avsluttet med 

valget av nytt styre. 

På kvelden møttes vi på Trattoria Toscana for en aperitivo. Her fikk det nye styret prøve seg på sang 

og taler. Alle deltakerne var fra Milano. 

ANSA Italia 17.mai-feiring: 17. mai 2017 - 27 deltakere, Milano 

Dette var det første arrangement for det nye styret. Vinterhagen på Enterprise Hotel nord i Milano ble 

leid, da det var fint vær og varm temperatur. Siden det var mange som hadde eksamener samme dag, 

ble arrangementet holdt på kveldstid, og noen bekjente droppet å delta på grunn av eksamen. I løpet 

av kvelden ble det sang og taler og det var veldig god stemning. Flere av medlemmene i det gamle 

styret hadde tidligere på dagen arrangert 17. mai-leker (ikke arrangert av ANSA Italia) i en park i Milano, 

der det var cirka 25 deltakere. Et innslag av 17. mai-feiringen i parken i Milano ble sendt på TV på NRK. 

ANSA Roma 17. mai-feiring: 17. mai 2017 - ca 15 deltakere, Roma 

ANSA Roma feiret grunnlovsdagen på en restaurant Piazza Campo d’Fiori. Medlemmer betalte €30 

selv og ANSA Roma stilte opp med en bløtkake. 

17. mai-feiring i Bologna (ikke ANSA-arrangert): 17. mai 2017 - ca. 20 deltakere, Bologna 

Det er flere semesterstudenter i Bologna, men ikke noe lokallag. Noen av studentene der ønsket å feire 

17. mai, og søkte om Goodwill hos ANSA og fikk innvilget et beløp som sponset mat og pynt til en 

verdig feiring. Dagen fortsatte etter måltidet med tog gjennom Bolognas gater. Det var veldig god 

stemning. Selv om dette arrangementet ikke var arrangert av ANSA Italia eller lokallag, synes vi den er 

verdt å nevne, da det er mulighet for at det blir stiftet lokallag i Bologna til neste år, avhengig av 

studentmassen der. 

Andre arrangementer 

Velkomsthelg: 7.-9. oktober 2016 - ca 30 deltakere, Milano 

På fredag ble det avholdt bar-til-bar med begynnelsen av rebusløpet som skulle avholdes dagen etter. 

Godt oppmøte på fredagen, med mange nye ansikter. 

På lørdag skulle det avholdes rebusløp, men på grunn av lavt oppmøte ble det vanskelig å gjennomføre, 

og planene ble forandret til en liten sightseeing av Milano som ble avsluttet med en hyggelig lunsj. 

På søndag skulle vi møtes i en park i Milano for rolig avslapning sammen med ballspill og lek, men 

dessverre møtte ingen opp. 
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Aperitivioer: flere i løpet av året - varierende deltakertall, Milano og Roma 

Aperitivo er en god løsning for et billig og sosialt arrangement som medlemmer og andre lett kan bli 

med på uten å måtte dedikere for mye tid eller penger. Noen av aperitivoene har vært gratis eller delvis 

sponset for medlemmer, og på andre har medlemmer måtte betale full pris selv, men det er som oftest 

ikke mer enn €10. 

I Milano har ANSA Italia avholdt tre aperitivoer (ikke inkludert i andre arrangementer) med det gamle 

styret, og ett med det nye styret. På alle aperitivoene har det vært godt oppmøte, mellom 20 og 30 

deltakere, både medlemmer og ikke medlemmer. 

ANSA Roma avholdt to aperitivoer i Roma, ett med godt oppmøte, og ett uten oppmøte i det hele tatt. 

Dette er trolig fordi den andre aperitivoen ble avholdt kun én uke etter den første, og at det ikke gikk 

nok tid mellom dem for å vekke interesse hos medlemmer og andre potensielt interesserte. 

Informasjonstiltak/verving 

Det ble avholdt en avreisekaffe i Trondheim for studenter som skulle utenlands eller bare ville ha mer 

informasjon. Dette var i samarbeid med ANSA Tyskland. Kun én person møtte opp. 

Økonomi 

Årsbudsjett for landet  

Inntekter:   20 500 NOK  
Utgifter:   30 500 NOK 
Resultat:  - 10.000 NOK 

Regnskapstall  

Inntekter:   44 114,00 NOK 
Utgifter:   44 000,00 NOK 
Resultat:   + 114,00 NOK 
Egenkapital land:  2 031,06 NOK per dato 14.06.2017 
Egenkapital Roma:  347,79 NOK per dato 10.05.2017 

Kommentarer 

Det jobbes for å opprette/vedlikeholde nye lokallag og å la Design Week bli et fast innslag hvert år. 

Det har vært litt rot i budsjett/regnskap (dokumenter er dårlig merket og det oppstår forvirring for hvilket 

årsbudsjett visse dokumenter gjelder), så målet for i år er å rydde godt og få en god oversikt. Denne 

jobben blir overlatt til ny økonomiansvarlig i ANSA Italia. 

 

Solveig Joy, landsleder ANSA Italia 
Andrea Musum, tidligere landsleder      Milano 14.06.2017  
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Årsberetning ANSA Japan 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Maia Masuda Gylseth    Tsukuba 
Økonomiansvarlig  Patrick John Woods    Tsukuba 
Informasjonsansvarlig  Jeanett Thomsen            Akita 
Styremedlem   Catharina Trones                   Yokohama 

Kontaktperson i Hovedstyret: Karl Petter Rygh 

Styremøter 

Vi hold styremøter rundt en gang i måneden de tre første månedene etter landsmøte i oktober for å få 

styret i gang og for å planlegge vårt første arrangement etter landsmøtet, som ble arrangert i januar. 

Etter dette var det mye planlegging rundt AAC som for det meste ble tatt hånd om av økonomiansvarlig 

og landsleder, siden de to var de eneste fra styret som deltok på AAC. Etter AAC i februar har vi hatt 

en litt roligere periode siden Mars/April er ferietid i Japan. Mange studenter drar hjem på denne tiden 

og det er også mye omrokkering av studenter på utveksling. Etter dette har økonomiansvarlig og 

landsleder hatt jevnlige møter for å planlegge resten av året og organisasjonskurset. 

Informasjonsansvarlig og styremedlem har ikke vært inkludert i denne prosessen på grunn av 

studieslutt i april. Vi har derfor gradvis gått over til en omgjøring av styret.  

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Vi har hatt god og jevnlig kontakt med hovedstyre gjennom Karl Petter med regelmessig rapportering. 

Kontakt med Sentralt har i hovedsak gått gjennom økonomiansvarlig. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Vi har ingen lokalgrupper eller kontaktpersoner.  

Medlemstall og oppslutning 

Medlemstall er noe mindre enn i fjor. Vi er nå 60 medlemmer.  

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

Vi har oppdatert hjemmesiden når det har skjedd endringer. Facebook har blitt oppdatert ofte, og vi har 

gjort merkbart mye mer ut av Instagramkontoen. Vi har gått fra 89 til 155 følgere siden oktober. 

Arrangementer 

Vi har arrangert 3 arrangementer så langt: et mindre arrangement i januar, AAC i Hong Kong og 

organisasjonskurs første helgen i juni. Sammenlignet med i fjor (hvor jeg, Mai, var nestleder) har 

arrangementene mye bedre oppslutning. Vi har også fått god tilbakemelding fra medlemmene våre, og 

tror de på utveksling kommer til å tipse om oss til andre på deres skole.  

Informasjonstiltak/ verving 

Informasjon og promotering utover de medlemmene vi har, har for det meste gått gjennom sosiale 

medier som Facebook og Instagram. Vi har også promotert på andre sosiale arrangement som 17. mai 

på ambassaden for å få med studenter som ikke er medlem. Selv om vi reklamerer for at man får mye 



 
32 

ut av medlemskapet om man deltar på arrangement synes vi det er vanskelig å få folk som ikke er 

medlem inn. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurs som var første helg i juni var en stor suksess. Totalt var vi 11 personer på det meste 

(noen kunne bare delta på deler av arrangementet), og vi hadde en felles overnatting. Alt gikk bra og 

vi tror folk koste seg! 

Landsmøtet 

Landsmøtet i 2016 ble holdt i den norske ambassaden i Tokyo. Vi hadde godt oppmøte, og deltagelse 

av hovedstyremedlem Karl Petter.  

Økonomi 

Regnskap stemmer overens med sum på konto. Grunnet lite organisert økonomi i fjorårets styre, har vi 

vært forsiktige med å bruke penger. Dette har ført til mye penger på bok som vi vil bruke for arrangement 

på sensommeren og på landsmøtet.  

Annet 

Grunnet uteksaminering av to av våre styremedlemmer, har vi vervet Maria Bue Kessel til å være vår 

nye informasjonsansvarlig til landsmøtet. 

 

Mai Masuda Gylseth                                             Tsukuba, 09.06.17 
Landsleder, ANSA Japan 
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Årsberetning ANSA Kina 2016-2017 

Landsstyret 2015-2016 

Landsleder    Lisa Marie Hillestad   Hong Kong 
Nestleder    Synne Wikheim    Shanghai 
Økonomiansvarlig   Guro Cathrine Remme   Shanghai 
Info- og Kommunikasjonsansvarlig Mia Kiønig Vollan   Shanghai  
AAC Koordinator   Karl Petter Rygh   Hong Kong 

Landsstyret 2016–2017 som ble valg på landsmøtet i Shanghai 23.-25.09.2016: 

Landsleder    Michael Jakobsen   Shanghai 
Nestleder    Martine Arvesen   Shanghai 
Økonomiansvarlig   Mia Kiønig Vollan   Shanghai 
Info- og Kommunikasjonsansvarlig Helene G. Martinsen   Shanghai  
Info- og Kommunikasjonsansvarlig Niklas Røine*    Hong Kong 
AAC Koordinator   Cheyenne Nicole Vieira   Hong Kong 

* Niklas Røine fratrådte sin stilling i desember 2016 grunnet arbeidsmengde på skolen – Helene G. 

Martinsen ble valgt til å ta over stillingen. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Karl Petter Rygh 

Styremøter 

2016.09.25   Azul Tapas Bar  Overlappingsmøte  
2016.10.01  Interaktivt    
2016.10.30  Soho, Hong Kong 
2017.05.17  Interaktivt  

I forbindelse med ANSA Asia Convention ble det avholdt jevnlige styremøter i perioden november 16 – 

februar 17 for involverte styremedlemmer. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontakt og kommunikasjon med hovedstyret og ANSA Sentralt har i all hovedsak gått via 

hovedstyrerepresentanten. Dette har vært en ordning som har fungert utmerket. Landsleder og HS rep 

har holdt jevnlig holdt kontakten via Skypa, Facebook og WeChat gjennom hele styreperioden. I år var 

vi også så heldige at vi fikk besøk av Presidenten under AAC som ble avholdt i Hong Kong i februar. 

Økonomiansvarlig Mia K. Vollan har hatt jevn kontakt med Lene og Nga angående økonomien i både 

ANSA Kina og AAC. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner 

ANSA Beijing  Michael Larsen 
ANSA Hong Kong Oscar Lohne 
ANSA Shanghai Martin Glasø / Henrikke Berre Dahlmo* 

*Martin ble hjemme i Norge etter nyttårsferien og valgte å fratre vervet. Det ble da gjort et gjenvalg og 

Henrikke Berre Dahlmo med valgt til ny leder 

Medlemstall og oppslutning 

2016.09.14  150 
2016.11.30 151 
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2017.02.23 105 
2017.04.17 123 

Tall ikke inkl. Taiwan. 

Overnevnte tall viser at det har vært flere studenter i Kina på høstsemesteret enn på vårsemesteret. 

Dette merkes spesielt godt av lokallaget ANSA Beijing hvor de fleste studentene er 

utvekslingsstudenter på høstsemesteret. 

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

Det er ikke gjort store endringer på hjemmesiden fra avtroppende styre, sidene er kun oppdatert i 

henhold til ny informasjon. Det er også lagt ut 4 nye erfaringsrapporter. 

Sosiale medier har blitt hyppig brukt i styreperioden, da spesielt Facebook, Instagram og Wechat. Styret 

har også benyttet seg av MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev. 

Arrangementer 

23.-25.09.16  Landsmøte i Shanghai (arrangert av 15/16 styret) 
25.-27.11.16  Organisasjonskurs Shanghai 
16.-19.02.17  ANSA Asia Convention 
30.03.-02.04.17  Tur til Sør-Korea (Seoul) 
22.-24.09.17  Landsmøte i Shanghai 

Lokale arrangementer i Beijing 

05.10.16  Fagseminar 
30.10.16  Tur til Tianjin 
01.12.16  Pubquiz 

ANSA Beijing har innarbeidet et godt sammarbeid med ambassaden i Beijing og NorAlumni. Dette 

samarbeidet har ført til at ANSA medlemmer (studenter) får delta på arrangementer arrangert av 

overnevnte gratis eller til redusert pris. 

Lokale arrangementer i Hong Kong 

22.11.16  Lokallagsmøte 
19.03.17  Fotballdag 

Det har vært lite aktivitet i ANSA Hong Kong dette styreåret – dette har vært et tema for styremøtene 

og blitt diskutert med hovedstyrerepresentanten som også oppholder seg i Hong Kong. 

Lokale arrangementer i Shanghai 

16.09.16  Lokallagsmøte 
19.10.16  Pubquiz Tianzifang 
09.11.16  Fagkveld på Kartel 
24.11.16  Julebord m. Klubb Norge 
01.12.16  Torsdagsklubb m. Klubb Norge 
04.12.16  Fårikål middag 
11.12.16  Julelunch 
24.12.16  Julemiddag 
09.03.17  Pubquiz 
27.03.17  Fagseminar ”Det grønne Kina” med DNV GL 
17.05.17  17. mai-feiring 
24.05.17  Fagkveld: ”Jotun – Mye mer enn bare maling” 

 
ANSA Shanghai har et sterkt forhold til både generalkonsulatet og Klubb Norge, flere av ANSA 

Shanghai styremedlemmene sitter også i styret i Klubb Norge. I år har Klubb Norge og ANSA hatt mer 
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fokus på samarbeid og arrangerer månedlig felles torsdagsklubb, andre arrangementer slik som 

julebordet ble også arrangert i fellesskap. 

Akkumulert antall arrangementer på nasjonalt nivå dette styreåret: 4  
Akkumulert antall arrangementer på lokalt nivå dette styreåret: 17  
Akkumulert antall arrangementer totalt dette styreåret: 21 

Informasjonstiltak/verving 

Både ANSA Shanghai og ANSA Beijing har wechat grupper for alle studenter i området uavhengig av 

om de er medlem eller ikke i ANSA. Shanghai har gruppen ”ANSA Sosialt” og Beijing har ”Norske 

Studenter i Beijing”. 

I tillegg har lokallagene Shanghai og Beijing fortsatt sine kontakter og samarbeid med andre norske og 

nordiske organisasjoner lokalt, med stor suksess. Begge lokallagene har i år avholdt flere 

arrangementer i samarbeid med andre organiasjoner, og har i tillegg kunnet invitere sine medlemmer 

til egne arrangementer avholdt av nevnte organisasjoner. ANSA Shanghai har i år samarbeidet med 

Generalkonsulatet i Shanghai, Norwegian Business Association mens ANSA Beijing har samarbeidet 

med Noralumni, Klubb Norge Beijing, Ambassaden i Beijing. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble i år avholdt i Shanghai fra 25 – 27. Oktober 2016. Org. Kurset fulgte i stor grad 

råd fra tidligere styre om å arrangere dette så tidlig som mulig. Alle tillitsvalgte i landsstyret og 

lokallagene ble invitert og det var tanken at man skulle bli godt kjent så tidlig som mulig for å kunne 

samarbeide bedre resten av styreperioden. Fire representanter fra landsstyret, fire fra ANSA Shanghai 

og tre fra ANSA Beijing møtte opp på org.kurs. Org.kurset ble også arrangert samme helg som ANSA 

Shanghai arrangerte julebord og det var lagt opp til at alle kunne delta. Det ble en hel dag med 

møtevirksomhet som avsluttet med foredrag av lader for NBA Shanghai. 

Landsmøtet 

Tidligere har landsmøte blitt avholdt i Shanghai, dette skylles at der er flest studenter i Shanghai samt 

at det er enkelt å komme dit uansett hvor i Kina man er. Årets landsmøte vil bli avholdt fra 22. – 24. 

September. Nytt i år er at også studenter i Taiwan vil bli invitert til landsmøte. 

Økonomi 

Budsjettperiode: Landsmøte til Landsmøte  
Egenkapital IB: 8 301,75 

Årsbudsjett 

Inntekter:   73 000 NOK 
Utgifter:   82 500 NOK 
Resultat:   - 9 500 NOK 

Resultatregnskap 

Inntekter:   51 674 NOK 
Utgifter:   40 058 NOK 
Resultat:   11 616,47 NOK 
Egenkapital UB*:  19 918,22 NOK 

*Det er ikke medregnet eventuelle kostnader til landsmøtet 17/18. 
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Kommentarer til økonomien 

Generelt så har årets styre hatt fokus på sunn økonomi. Det er opparbeidet en sterkere EK i AAC, som 

hadde et større underskudd året før. Også for ANSA Kina er det brukt mindre penger enn hva som ble 

budsjettert. Dette skyldes at store deler av ANSA Kina budsjettet går til medlemsavgifter for AAC på kr. 

500 pr pers – grunnet færre påmeldte enn budsjettert ble det spart penger. 

 
 
 
 

Michael Jakobsen                         05.07.2017, Trondheim 
Landsleder, ANSA Kina 
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Årsberetning ANSA Kroatia 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Styreleder   Nina Rani Pedersen    Split 
Nestleder   Bjørnar Hoven Lorentzen   Split 
Økonomiansvarlig  Maximillian Hagelien    Split 
Eventansvarlig   Marina Belkovska    Split   
Styremedlem   Katrine Helgeland Sannæs   Split 
Webansvarlig   Victoria Daae     Split 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet  

Vi har nytt styrevalg i oktober 2017. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Kamilla H. Risanger 

Styremøter: 

18.10.17 
09.11.17 
13.01.17 
01.02.17 
07.03.17 
20.04.17 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Skype  
Besøk av president og kontaktperson i hovedstyret i forbindelse med org.-møtet 

Lokalgrupper/kontaktpersoner:  

ANSA Kroatia har ingen lokallag. 

Medlemstall og oppslutning 

29 

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

ANSA Kroatia har egen Facebook-side, nettside samt Instagram-konto. 

Arrangementer 

ANSA Kroatia har hatt 4 arrangementer før jul: 

Velkomstmiddag 
Foredrag med studentpresten 
Valg av nytt styre 
Julegalla 

3 arrangementer etter jul:  



 
38 

Org.møte 
Paintball 
17-mai feiring 
I tillegg til dette har vi hver måned hatt fredagsquiz.  

Informasjonstiltak/verving 

I starten av hvert skoleår inviterer vi alle nye norske studenter til velkomst middag og fest hvor vi 

informerer om ANSA medlemskap. I år skal vi også arrangere fadderuke. 

Organisasjonskurs 

ANSA Kroatia hadde organisasjonskurs 31.03.17. 

Økonomi 

Årsbudsjett 

Inntekter:    27 957,77 NOK  
Utgifter:    27 957,77 NOK  
Resultat:    0 NOK  

Foreløpige regnskapstall  

Inntekter:    86 775,93 NOK  
Utgifter:    82 528,47 NOK  
Resultat:    4 247,46 NOK  
Egenkapital land:   0  
Total egenkapital lokallag:  0 

Annet 

Vi ønsker å  få opp et lokallag i Zagreb, som også har flere norske studenter. Dette må vi jobbe videre 

med neste skoleår. 

 

Nina Rani Pedersen                                      Kristiansand, 15.06.17 
Landsleder, ANSA Kroatia 
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Årsberetning ANSA Latvia 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Eirin Holan     Riga 
Nestleder   Kristin Mortensvik Stuberg   Riga 
Økonomiansvarlig  Bjørn-Petter Johannessen   Riga 
Web- og infoansvarlig  Rasmus O. C. Humlevik    Riga 
Arrangementsansvarlig  Marit Synøve Bjørkum Gjerde   Riga 
Arrangementsansvarlig  Cathrine Hestenes    Riga 
Styremedlem   Rakel Sterten     Riga 
Styremedlem   Anders Haugsmyr Arntzen   Riga 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Riga 25.03.17: 

Landsleder   Eirin Holan     Riga 
Nestleder   Cathrine Hestenes    Riga 
Økonomiansvarlig  Bjørn-Petter Johannessen   Riga 
Web- og inforsansvarlig  Emilie Femtehjell    Riga 
Arrangementsansvarlig  Christine Wasenius    Riga 
Arrangementsansvarlig  Thea Farsund     Riga 
Styremedlem   Haakon Vevatne    Riga 
Styremedlem   Mari Johanne Aa    Riga  

Kontaktperson i Hovedstyret: Kamilla Risanger 

Styremøter 

21.09.16 
15.11.16 
22.02.17 
29.03.17 – overlappingsmøte mellom nytt og gammelt landsstyre 
20.04.17 
31.05.17 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

ANSA Latvias kontakt med både ANSA sentralt og hovedstyret fungerer godt. Kontakten med 

hovedstyrerepresentanten, Kamilla Risanger, er svært tilfredsstillende. Hun responderer raskt når vi tar 

kontakt, har god kontroll, og finner ut av eventuelle problemstillinger. Hun er behjelpelig med alt, og 

fremstår som veldig engasjert. Kontakten med henne foregår via mail, Facebook og Skype, noe som 

fungerer godt for begge parter.  

På vår faghelg i mars var vi så heldige at både president Ole Kristian Bratset og vår 

hovedstyrerepresentant kom på besøk. Dette ble satt stor pris på av både landsstyret og våre 

medlemmer.  

Ellers foregår kontakten med ANSA sentralt via mail. Det er en enkel og god måte for oss å ta kontakt 

på, og vi opplever stort sett tilfredsstillende responstid. Det er kun den siste tiden (siden starten av mai) 

vi har hatt noen problemer med lang responstid fra økonomiavdelingen. Detaljer rundt dette under 

punktet ”økonomi”. 

Ellers har vi hatt kontakt med blant annet Tone Hoff, Lene Madsen, og Julie Opsvik på kontoret.  



 
40 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Latvia har ingen lokalgrupper, men dette er våre kontaktpersoner:  

Haakon Vevatne University of Latvia 
Karoline Nyløy   Riga Stradins University, tannlegestudiet 
Martin Styrerud  Riga Stradins University, medisinstudiet 

Medlemstall og oppslutning 

Medlemstall pr. 11.06.17: 127. 
Antall studenter i Latvia totalt antas å være rundt 160 (basert på fjorårets tall). 

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

ANSA Latvia bruker Facebook som sin største plattform hva gjelder spredning av informasjon og 

arrangementer. Dette er en kommunikasjonsmåte som fungerer godt både for landsstyret og 

medlemmene, da nesten alle våre medlemmer er på Facebook, med noen få unntak. Dog, siden ikke 

alle våre medlemmer er på Facebook, sender vi også ut mail om store arrangementer og ved andre 

behov.  

I tillegg bruker vi ansabloggen, spesielt i ettertid av arrangementer, eller når noe annet skal deles. Vi 

har også en instagram-konto hvor vi legger ut bilder i forkant, under og noen ganger etter 

arrangementer. Der publiseres også innblikk i landsstyrets arbeid. Vi reklamerer også for 

arrangementer som arrangeres av ANSA sentralt, for eksempel sommerseminar.  

Under arrangementer blir det også publisert videoer og bilder via vår SnapChat-konto ”ansalatvia”.   

Arrangementer 

12.09.16  Velkomstkveld for nye studenter 
16.-17.09.16  Velkomsthelg 
30.09.16  Quiz 
23.10.16  Gokart 
02.11.16  IV-kurs 
26.11.16  Julebord 
09.12.16  Julequiz 
18.-19.02.17  Hyttetur og organisasjonskurs 
04.03.17  Fagdag 
05.03.17  Kommunikasjonskurs m/ Hilde Sirnes 
18.03.17  Quiz 
25.03.17  Landsmøte 
17.05.17  Nasjonaldagsfeiring 
19.05.17  X-russefest 
10.06.17  Sommerquiz 

Informasjonstiltak/verving 

ANSA Latvia har positiv erfaring med medlemstall. Vi har erfart at de som starter som nye studenter 

ofte er medlemmer allerede når de ankommer Riga. Likevel arrangerer vi velkomstkveld ved 

semesterstart for å få med de som eventuelt ikke er medlem. Dette er også en kveld som brukes til å 

informere om ANSA, hva det er og hva vi gjør i Latvia, i tillegg til at nye studenter blir kjent med oss i 

landsstyret. Et av våre største arrangementer er velkomsthelgen i september, og i tillegg til at dette er 

et stort sosialt arrangement, gir det oss også noen ganger muligheten til verving. 



 
41 

Vi har en god tradisjon på å beholde gamle medlemmer. Vi opplever et fall om sommeren og i januar, 

da medlemsskap går ut, og en kraftig økning i september/februar i forbindelse med arrangering av 

arrangementer, hvor det er prisgunstig å være medlem. Medlemstallet er stadig økende, fra år til år, 

men den jevne til-og-fra-flyten av studenter gjør at vi ikke har et stort hopp i medlemstall.  

På alle våre arrangementer er det billigere å delta for medlemmer enn ikke-medlemmer. Denne 

differansen er så klart større jo større arrangementet er. I tillegg til at vi bevisstgjør våre medlemmer 

om prisdifferansen på medlemmer og ikke-medlemmer passer vi også på, ved jevne mellomrom, og 

minne våre studenter på de andre medlemsgodene ANSA har å by på.  

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble i år avholdt sammen med en hyttetur i februar. Det var 17 veldig engasjerte 

medlemmer som deltok, og alle fikk lære noe nytt om ANSA i tillegg til at det var sosialt å reise på tur 

sammen. 

Selve organisasjonskurset ble holdt av landsleder hvor det ble informert om ANSA, hva det er og hva 

vi gjør, oppbygning av ANSA, informasjon om medlemsgoder osv. Kurset ble avsluttet med en 

uhøytidelig ANSA-quiz for å se hvor mye deltakerne hadde fått med seg.  

Landsmøtet 

Landsmøtet ble avholdt 25.mars i lokaler hos det latviske universitet. I år var det 27 delegater som 

deltok, noe som er det meste i ANSA Latvia sin historie. Dette er vi veldig fornøyde med, da landsmøtet 

ikke er arrangement som engasjerer våre medlemmer. Vi synes det er synd at ikke flere deltar, siden 

det er vårt høyeste organ, men sier oss fornøyd med god økning. Deltakerantallet i år førte til gode 

debatter og produktive diskusjoner.  

Økonomi 

ANSA Latvias økonomi styres svært tilfredsstillende av vår økonomiansvarlig Bjørn-Petter 

Johannessen. Han er nå inne i sin andre periode i stillingen, noe som gjør at han begynner å bli rutinert 

og ha god kontroll. For å holde landsstyret orientert om økonomien starter vi hvert styremøte med 

økonomisk orientering, holdt av økonomiansvarlig. Dette anses som viktig da landsstyret har det 

overordnede ansvaret for økonomien.  

Vår økonomiansvarlig har ved behov, tatt kontakt med økonomiansvarlig sentralt eller 

hovedstyrerepresentant. Kontakten er stort sett tilfredsstillende, sett bort i fra situasjoen den siste tiden. 

Som nevnt har vi siden starten av mai hatt problemer med lang responstid fra økonomiavdelingen. 

Dette har vært litt problematisk for oss, da vi har manglet antall betalende og navn på betalende 

deltakere på arrangementer. Dette er informasjon vi ofte trenger innen en viss frist.  

En annen sak er at på grunn av endringer hos DNB får vi ikke lengre Vipps-rapporter med navn på 

betaler, men man får denne informasjonen i Vipps Bedrift-appen på en smarttelefon. Dette gir enda en 

feilkilde når kvartal-, år- og Goodwill-regnskap skal føres. Hvis DNB ikke ønsker å sende ut rapporter 

per e-post med navn bør det være mulig å laste de ned på en datamaskin. 

 

Eirin Holan                                                        Riga, 11.06.17 
Landsleder, ANSA Latvia 
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Årsberetning ANSA New Zealand 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Nina Namvar     Auckland 
Økonomiansvarlig  Robert Per Kerans    Auckland 
Pubquizansvarlig  Erik Holst     Auckland 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Auckland i 02.10.16: 

Landsleder   Marita Nakamura Brekkå   Auckland 
Nestleder   Nina Namvar     Oslo 
Økonomiansvarlig  Robert Per Kerans    Auckland 

Kontaktperson i Hovedstyret: Anders Granmo 

Styremøter 

Det har ikke blitt holdt noen styremøter etter landsmøtet i 2016. All kommunikasjon mellom 

styremedlemmer har vært gjennom tekstmeldinger via Facebook, e-mail og telefonsamtaler. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Landsleder har hatt god kommunikasjon med hovedstyret, ved å prøve å holde dem oppdatert på saker 

angående status i styret, arrangement og økonomi. Vi har fått meget god og rask tilbakemelding fra 

Anders hver gang. Han har sørget for å være både klar og tydelig i kommunikasjon og vært til god hjelp 

ved ulike spørsmål. Anders har vært lett tilgjengelig og hans tidligere erfaring som landsleder i Sør-

Afrika (har til felles med New Zealand at begge er små ANSA-land) er verdsatt – har god forståelse for 

situasjoner og gir gode råd som har vært til stor hjelp.  

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Lokallaget i Dunedin er for øyeblikket nede. Tidligere lokallagsleder i Dunedin, Camilla Wanjohi 

Røsstad, forlot New Zealand mot slutten av 2016. Det ble ikke valgt ny lokallagsleder innad i lokallaget 

i Dunedin før hun dro. I perioden januar til juni 2017 så har Dunedin lokallag vært nede, men vi håper 

på å gjenopprette det i juli da tidligere lokallagsleder Frida Tronbøl reiser tilbake til Dunedin. Frem til 

lokallaget til Dunedin ble nedlagt så arrangerte de noen vaffelkvelder og fikk besøk fra studentprest i 

høsten 2016.   

Medlemstall og oppslutning 

Medlemstallene i New Zealand er for øyeblikket på 65 medlemmer, som er en liten økning på seks 

medlemmer over de siste tre månedene. Majoriteten av medlemmene befinner seg i Auckland (46 av 

65 medlemmer), og ellers i Dunedin, Christchurch, Wellington og Hamilton. Vi har forsøkt å vedlikeholde 

fokuset fra tidligere landsstyret på mangfold: ”… spesifisert at ANSA er for alle og at vi ønsker å 

inkludere alle nasjonaliteter slik at ikke-nordiske nordmenn skal også føle seg velkomne.” (Namvar, 

Årsberetning ANSA NZ, 2015-2016) Terskelen er holdt forholdsvis lav da landsleder har japansk og 

norsk etnisitet, økonomiansvarlig har latvisk og norsk etnisitet, og nestleder (tidligere landsleder) har 

opprinnelse fra Iran. 
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Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Grunnet mangel på informasjonsansvarlig har landsleder tatt på seg deler av ansvaret til 

informasjonsansvarlig. Hjemmesidene er oppdatert og spørsmål har blitt raskt besvart av Julie. Det 

tidligere styrets satsing på sosiale medier er blitt noe vedlikeholdt, men ikke til like stor grad. Fokuset 

har stort sett vært på å holde Facebook oppdatert i forhold til arrangementer. Det er fremdeles et stort 

forbedringspotensial i forhold til bruk av ANSA-bloggen, men dette har ikke vært en prioritering grunnet 

mangel på informasjonsansvarlig og prosjektansvarlig.  

Arrangementer 

Det ble holdt vinsmakingstur til Waiheke Island 01.10.16, hvor omtrent 14 personer deltok på turen – 

blant dem var blant annet ANSA president og hovedstyrerepresentant. Dette var i år som i fjor et 

vellykket arrangement. Vi valgte strategisk å ha vinsmakingstur dagen før landsmøte. Dette var det to 

hovedgrunner til. For det første så var dette en flott mulighet for ANSA president og 

hovedstyrerepresentant å få oppleve vinkulturen i New Zealand. Den andre grunnen var for å kunne 

oppfordre studentene til å delta på landsmøtet dagen etter.  

I løpet av orientation-week, 06.03.17, arrangerte ANSA New Zealand en stranddag i Auckland hvor 4 

medlemmer møtte opp. Her gav vi informasjon om planlagte arrangementer, hva ANSA er og godene 

ved å være ANSA-medlem, samt samtaler om interesse blant medlemmene for ulike arrangementer. 

Vi bidro med noe lett mat og drikke. 

ANSA New Zealand har arrangert pubquizer i Auckland annenhver onsdag gjennom hele vår/sommer 

semesteret (juli til november) i 2016, med totalt 6 pubquizer. Til tross for videre interesse fra medlemmer 

om pubquizer, har det ikke vært kapasitet til å fortsette med pubquizer da høst-semesteret startet. Vi 

arrangerte én pubquiz, men denne ble avlyst grunnet ekstremværvarsel. 

ANSA New Zealands sommertur/midtsemester ferie gikk til den årlige ”Studentolympiaden” på Gold 

Coast i Australia, arrangert av ANSA Australia. Vi ble enige med ANSA Australia om å subsidiere 600kr 

per deltaker fra New Zealand (hele påmeldingsavgiften ble dekket av ANSA New Zealand for 

medlemmene deres). Det ser derimot ut til at det var ingen medlemmer fra ANSA New Zealand som 

deltok på arrangementet i år.  

ANSA New Zealand arrangerte 17. mai-feiring i Auckland, hvor det var omtrent 60 deltakere, til tross 

for at feiringen fant sted på en onsdag på kveldstid. Både medlemmer og ikke-medlemmer deltok – 

studentprest, president av NZSBA og ”Honorary Norwegian Ambassador” var blant deltakerne. Vi 

spanderte middagen på ANSA-medlemmene. Det var god stemning og vi fikk mange gode 

tilbakemeldinger.  

Informasjonstiltak/verving 

Det har blitt videre jobbet med å øke studentenes forståelse for hvorfor det lønner seg å være medlem. 

Det kreves fremdeles ytterlige tiltak for å øke studenters forståelse om godene med å være ANSA-

medlem. Vi har forsøkt å bruke de ulike arrangementene vi har holdt som lokkemat for å øke forståelse 

på medlemsgoder – for eksempel spandere studentolympiaden og 17. mai-middagen på medlemmer. 

Vi reklamerer for medlemskap i alle arrangementsinvitasjoner, samt sender ut e-poster med nyheter 

hvert semester. Veldig mange tror ANSA er en bedrift. På informasjonsmøtet i år har vi forsøkt å øke 

engasjementet blant studenter og medlemmer. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble holdt 03.08.16, i begynnelsen av andre semester. Det ble samkjørt med 

semesterets første pubquiz hvor vi brukte oppmøtet på pubquizen til å informere studentene om 

kommende arrangementer. 
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Landsmøtet 

ANSA New Zealand avholdt landsmøte 02.10.16 i Auckland. Det var én medlem som deltok, i tillegg til 

hovedstyrerepresentant og presidenten av ANSA. Vi samarbeidet med Australia slik at det skulle være 

lettere for hovedstyret å kunne delta.  

Økonomi 

Økonomiansvarlig Robert gikk videre til det nye landsstyret under landsmøtet i 2016. Økonomien er 

stabil og søknader om Frifond og Goodwill har blitt innvilget etter behov. Relativt få arrangementer og 

få medlemmer gjenspeiler økonomien til ANSA New Zealand, med henholdsvis lite budsjett og enkel 

håndtering av midler. Regnskap, budsjett og økonomirapport har blitt sendt til hovedstyrerepresentant 

Anders Granmo etter behov. Budsjett og regnskap føres opp og blir oppdatert etter hvert 

arrangement/møte. 

 

Marita Nakamura Brekkå                 Auckland, 15.06.17 
Landsleder, ANSA New Zealand 
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Årsberetning ANSA Polen 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder    Simen Løseth 
Nestleder    Kaia Høivik 
Økonomiansvarlig   Pernille Gimle Ruud 
Web- og informasjonsansvarlig  Magnus Lund Røer 
Kp-ansvarlig     Jannike Haaland Thue 
Styremedlem    Sarika Saggar 
Styremedlem    Cathinka Myhrer Bach  
Styremedlem    Sofie Holtan Lakså 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Wroclaw 04.03.17: 

Landsleder    Magnus Lund Røer 
Nestleder    Tonje Uvsløkk Haugen 
Økonomiansvarlig   Siri Thorsen Eckhoff 
Informasjons-, PR- og webansvarlig Grete Johnsen 
KP- og lokallagsansvarlig  Cathinka Myhrer Bach 
Styremedlem    Sarika Saggar 
Styremedlem    Sondre Vikjord Bolsøy 
Styremedlem    Sondre Drangevåg 

Kontaktperson i Hovedstyret: Peter A. Netland 

Styremøter 

Fysiske styremøter 

6. mars 2016, Szczecin 

Første styremøte ble avholdt dagen etter valg av nytt styre. Dette var et overgangsmøte der nytt og 

gammelt styre var tilstede for å lære opp sine respektive arvtagere i verv. 

15. april 2016, Krakow 

Første styremøte med hele det nye styret for året 2016/2017. Vi dro til Krakow, da 3 stk i styret var 

derfra, hadde teambuilding med bowling og signtheeing, og deretter et meget langt om informativt 

styremøte på lørdagen. Her ble planlegging av Fagseminaret 2016 påbegynt, samt drøfting rundt hva 

som skulle gjøres med autoriasjonssaken. 

22. oktober 2016, Bialystok 

Styremøte med fortsatt planlegging av Fagseminaret under organisasjonskurset i Bialystok 

13. november 2016, Warszawa 

Styremøte i forbindelse med vel overstått fagseminar for i år. Tidenes største, og verdens største ANSA-

arrangement. 

4. mars 2017, Wroclaw 

Første styremøte med nyvalgt styre for året 2017/2018. 

26.mars 2017, Warszawa 
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Første ordentlige styremøtehelg, overgangsmøte og teambuiling i Warszawa, med både nytt og deler 

av gammelt styre. Selve styremøte ble avholdt på søndagen, der Fagseminaret-planlegging ble begynt 

for fullt. 

27.mai 2017, Gdansk 

Andre fysiske styremøte ble avholdt i Gdansk, med 7 av 8 styremedlemmer og HS-representant Peter. 

Skypemøter 

I tillegg til de fysiske styremøtene har vi hatt 4 eller 5 skypemøter med styret for 2016/2017, og hittil 2 

skypemøter med styret for 2017/2018. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

ANSA Polen har jevnlig kontakt med HS-representant Peter A. Netland, hovedsakelig via skype, 

facebook og email. Peter var på organisasjonskurs i Bialystok i 2016, fagseminaret 2016, landsmøtet i 

Wroclaw i 2017 og på et styremøte i Gdansk. Det er en veldig god tone mellom ANSA Polen og Peter, 

og nåværende landsstyre er mer enn fornøyd med samarbeid og oppfølging så langt. Særlig hyggelig 

synes landsstyret det er at han kommer på besøk oftere enn den ene gangen han er ”pålagt” til å dra 

på besøk. Undertegnede spør Peter om hjelp dersom det er noe som er uklart i forhold til reglement 

osv og får alltid god hjelp. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner: 

ANSA Polen har hele 10 lokallag med styrer, pluss en kontaktperson i en Lodz, så vi har totalt 11 

kontaktpersoner: 

Bialystok  – Grete Johnsen 
Bydgoszsc  – Victoria Gressmyr 
Gdansk  – Eline Fløiten Nordli 
Katowice  – Sheery Khorshidi 
Krakow  – Catharina Norlie Ruud 
Lodz   – Sanel Zejnelagic 
Lublin   – Lulu Doreen 
Poznan  – Mathias Hvidsen 
Szczecin  – Ida Cathrine Lie 
Warszawa  – Kristianne Gjengedal 
Wroclaw  – Cathinka Myhrer Bach 

Medlemstall og oppslutning 

Siste tall fra medlemsdatabasen viser at ANSA Polen har 942 medlemmer (per 19. mai 2017). De fleste 

medlemmene er medisinstudenter, deretter kommer veterinærer og tannlegestudenter. 

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

ANSA Polen og lokallagene er aktive på Facebook og på Instagram. Styret innser viktigheten av å være 

aktiv på sosiale medier for å nå ut til flest mulig, og vil fokusere ytterligere på å bruke disse hyppig 

fremover. 

Arrangementer 

Nasjonale 

21.-23.10 2016  - Organisasjonskurs i Bialystok 
11.-13.11.2016  - Fagseminaret 
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03.-05.03.2017  - Landsmøte i Wroclaw med quizfinale 

Lokale 

Poznan  04.06.16 Fagseminar 
  17.05.16 17. mai-fest 
Lublin  14.05.16 Klassefest 
  17.05.16 17. mai-fest 
  20.05.16 Sykurs 
Warszawa 17.05.16 17. mai-fest 
Szczecin 17.05.16 17. mai-fest 
  06.06.16 Veldedighetsinnsamling til West Pomeraninan Childrens Hospice 

09.06.16 Quiz-finale 
Bydgoszcz 17.05.16 17. mai-fest 
  03.06.16 Quiz 
Wroclaw 17.05.16 17. mai-fest 
  21.05.16 Verkstedsfest 
Bialystok 28.10.16 Halloweenfest 
Lublin  08.10.16 Freshman-week 
  05.10.16 Vervekveld 
  14.10.16 Suturkurs 
Warszawa 30.09.16 Pubcrawl 
  01.10.16 Temafest: Superhelter 
  06.10.16 Valg av styre 
  09.10.16 Førsteklassemiddag 
  14.10.16 Quiz 
  28.-30.10.16 Topptur 
Szczecin 12.-18.09.16 Fadderuke 
  13.10.16 Førsteklassemiddag 
  13.11.16 Quiz 
Bydgoszcz 12.10.16 Styremedlemsvalg 
  14.10.16 Quiz 
  27.10.16 Filmkveld 
Wroclaw 07.10.16 Båttur 
  16.10.16 Rekrutteringskveld 
  28.10.16 Quiz 
Katowice 14.11.16 Styremøte 
Gdansk  29.09.16 Velkomstmøte for nye 
  01.10.16 Styremøte 
  06.11.16 Bowling 
Bialystok 03.12.16 Julefest 
Bydgoszcz 10.12.16 Juletrefest 
  16.12.16 Quiz 
  13.01.17 Quiz 
  14.01.17 Vinterball 
  14.01.17 Kommunikasjonskurs 
Gdansk  10.12.16 Juleball 
  31.11.16 IV-kurs 
  01.12.16 Sutur-kurs 
  21.01.17 Bulder 
Katowice 24.01.17 EKG-kurs 
Krakow  01.12.16 Grøtkveld 
  04.12.16 Julegudstjeneste 
  14.01.17 Vinterball 
Poznan  03.12.16 Julegrøt 
  28.01.17 Quiz 
  05.02.17 Brad of hope 
Szczecin 12.16  Quiz 
Warszawa 23.01.17 Julebord 
  19.11.16 Klatring 
Wroclaw 02.12.16 Nissefest 
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  25.11.16 Quiz 
  10.12.16 Julebord 
Bialystok 25.02.17 Oscar night 
  29.04.17 Harry 
Bydgoszcz 24.02.17 ANSA-quiz 
  18.03.17 Stikkekurs 
  25.03.17 Stikkekurs 
  22.04.17 Paintball 
Gdansk  26.02.17 Styremøte 

22.03.17 ANSA-quiz 
23.03.17 Styremøte 
25.03.17 Valg 
08.04.17 Buldring 
25.04.17 Styremøte 

Katowice 26.04.17 ANSA-quiz 
Krakow  17  DHLR-kurs 
Poznan  10.-12.03.17 Skitur 

17.03.17 Quiz 
Szczecin 23.03.17 Årsmøte 

20.01.17 Klesinnsamling 
24.02.17 PUMs 
26.02.17 Kommunikasjonskurs 
10.03.17 Valg 

Warszawa 23.03.17 Quiz 
20.04.17 Quiz 
17.02.17 Quiz 
18.03.17 Vårball 
25.03.17 AMG 

Wroclaw 07.04.17 X-russefest 
03.-05.03.17 Landsmøte 
31.03.17 Påskequiz 
26.04.17 Styremøte 
02.05.17 Aktivitetsdag 

Informasjonstiltak/verving 

Per i dag er ca 61% av nordmenn som studerer i Polen medlem i ANSA. Vi skulle selvfølgelig sett at 

det var enda høyre, men er fornøyd ettersom det er så mange forskjellige studieretninger, byer og 

avstander. 

Et av tiltakene vi gjorde for å øke medlemstallene var i forbindelse med Fagseminaret 2016. Da gikk vi 

gjennom alle som kjøpte billett til medlemspris, for å dobbeltsjekke om de faktisk var medlem. Det 

resulterte i rundt 10 nye medlemsskap. Dette er en erfaring vi vil ta med oss videre til årets fagseminar 

og som vi vil informere lokallagene om på organisasjonskurset til høsten. 

Nåværende landsstyre har et mål om å nå ut med informasjon om alt ANSA gjør for utenlandsstudenter 

på det politiske planet. Vi har en følelse av at mange tenker ANSA bare er sosialt, fest og moro, og vi 

ønsker å vise dem hvilke andre fordeler det er ved å være medlem. På denne måten tror vi også at vi 

kan få flere medlemmer totalt og øke prosentandelen, da det er flere som dropper å være medlem fordi 

de ikke helt ser hva forskjellen på ANSA og en annen lokal studentorganisasjon er.  

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble avholdt Bialystok, det ble lagt mye fokus på lokallagene og deres samarbeid 

mellom seg. Polens kontaktperson i ANSAs hovedstyre Peter var tilstede. 
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Landsmøtet 

Årets landsmøte ble avhold i Wroclaw. Polens kontaktperson i ANSAs hovedstyre Peter og 

representant fra kontoret Jorge Moreno tilstede.  

Økonomi 

Mottatt driftsstøtte 2016-2017:  71 177 NOK 
Mottatt frifond 2016-2017:  160 663 NOK 
Totale inntekter 2016-2017:  1 148 145,32 NOK 
Totale utgifter 2016-2017:  1 034 249,50 NOK 
Egenkapital på konto per 04.03.2017: 260 995,71 NOK 

 

Magnus Lund Røer                    Oslo, 14.06.2017 
Landsleder, ANSA Polen 
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Årsberetning ANSA Singapore 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Kim-Andre Richter    Singapore 
Økonomi   Ida Refsti     Singapore 
Prosjekt   Jenny Høye     Singapore 
Marked    Runa Haukli     Singapore 
Kommunikasjon   Sara Eik-Andresen    Singapore 

Landsstyret 2017-2018: 

ANSA Singapore har valg høsten 2017. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Thea Holland 

Styremøter: 

2016 

3. september; landsmøte / valg av styre 
4. september; overlapp landsstyrer 
8. september 
4. oktober 
10. oktober 
25. oktober 
1. november 

2017 

16. januar 
5. februar 
8. mars 
28. april 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontaktperson i hovedstyret besøkte landsstyre for opplæring i noen dager etter valget høsten 2016. 

Ellers har styret hatt jevnlig kontakt med hovedstyrerepresentant over sosiale medier og mail. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner: 

ANSA Singapore har ingen lokalgrupper.  

Medlemstall og oppslutning 

ANSA Singapore har hatt en oppslutning på ca. 25-55 deltagere på de fleste arrangementer. 

Arrangementet med flest deltagere var vårt siste arrangement «Påskeavslutning». Arrangementet med 

minst deltagende gjester var studentgrøten hos sjømannskirken som var midt i eksamenstiden. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Oppdatering av hjemmesider og sosiale medier jevnlig blitt gjort av vår kommunikasjon ansvarlig og 

landsstyret er godt fornøyd med hyppigheten og kvaliteten i disse oppdateringene.  
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Arrangementer 

Bar til bar 
Halloween 
NLD 2016 
Sjømannskirken med studentgrøt 
Kick off 
GOAS 
Kunnskapsfrokost 
Påskeavslutning  

Informasjonstiltak/verving 

Styret har brukt sosiale medier for å nå ut til medlemmene, kommunikasjonsansvarlig har hatt et fokus 

på å oppdatere med jevnlige poster på alle sosiale medier. 

Organisasjonskurs 

ANSA Singapore har ikke avholdt noe spesifikt organisasjonskurs året 2016/2017. 

Landsmøtet 

Landsmøtet 2017 vil bli avholdt høsten 2017.  

Økonomi 

Budsjettperiode: August 2016 - mai 2017 

Årsbudsjett 

Inntekter: 45300 NOK 
Utgifter:  46800 NOK 
Resultat: -1500 NOK 

Foreløpige regnskapstall 

Inntekter: 53029,89 NOK 
Utgifter:  53029,89 NOK 
Resultat: 0 NOK 
 

 

Kim-Andre Richter      Singapore, 09.05.2017 
Landsleder, ANSA ANSA Singapore 
  



 
52 

Årsberetning ANSA Slovakia 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017: 

Landsleder   Nils Martin Ek     Martin 
Nestleder   Christina Linnea Holmberg   Martin 
Økonomiansvarlig  Berit Kathrine Lending    Martin 
Web- og infoansvarlig  William Eugen Larsen    Martin 
Styremedlem   Tarik Tashakori     Martin 
Styremedlem   Mathilde Dæhlin    Kosice 
Styremedlem:   Marita Megård     Kosice 
Styremedlem   Venila Sivarajah    Martin 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Kosice 25.03.17: 

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

Kontaktperson i Hovedstyret: Peter A. Netland 

Styremøter 

15.09.16 – styremøte i Poprad  
01.10.16 – styremøte i Kosice  
20.11.16 – styremøte i Martin  
12.03.17 – styremøte i Martin  
26.03.17 – overlappingsmøte i Kosice  
07.05.17 – styremøte i Martin  

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

ANSA Slovakia har jevnlig kontakt med HS-representant Peter A. Netland, hovedsakelig via Skype, 

Facebook og e-post. Peter var i Kosice under organisasjonskurset 2016, og senere i 2017 på 

landsmøtet som også ble avholdt i Kosice. Det er en veldig god tone mellom ANSA Slovakia og Peter, 

og nåværende landsstyre er mer enn fornøyd med samarbeid og oppfølging så langt. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Slovakia har to lokallag: Martin og Kosice. ANSA Slovakia har for tiden ingen aktive 

kontaktpersoner.  

Medlemstall og oppslutning 

Siste tall fra medlemsdatabasen viser at ANSA Slovakia har 341 medlemmer (per 19. mai 2017). De 

fleste medlemmene er medisin- og veterinærstudenter. Det er vanskelig å anslå hvor mange andre 

norske studenter som går på øvrige studier. 
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Hjemmesider / sosiale medier / avis 

ANSA Slovakia og lokallagene er aktive på Facebook og på Instagram. Styret innser viktigheten av å 

være aktiv på sosiale medier for å nå ut til flest mulig, og vil fokusere ytterligere på å bruke disse hyppig 

fremover. 

Arrangementer 

Nasjonale 

23.09.16 - 25.09.16 Høsttur til Tatranska Lomnica - 74 deltakere 
Tradisjonsrikt arrangement for turglade studenter.  
Fjellturer med forskjellige vanskelighetsgrader og sosialt samvær på kveldstid. 

30.09.16 - 02.10.16 Organisasjonskurs, Kosice 

24.02.17 - 26.02.17 Vintertur, Jasna - 144 deltakere 
Utsolgt i løpet av 30 min. Populær tur til slovakisk skiparadis. 

24.03.17 - 26.03.17 Landsmøte og organisasjonskurs, Kosice 

17.05.17 17. mai-feiring i Martin arrangert sammen med den norske ambassaden i 
Bratislava – ca. 250 deltakere  
I år ble det også arrangert tog for første gang. Uten tvil en stor suksess som er 
kommet for å bli. 

Lokallag 

10.06.16 - 12.06.16 Martin  Besøk av studentprest 
01.10.16  Kosice  Oktoberfest 
03.09.16 - 10.09.16 Martin  Fadderuke 
16.09.16  Martin  Back to school in the 80’s 
17.09.16  Martin  Boksalg 
28.09.16  Martin  Infomøte og spesialvalg 
04.11.16  Martin  Trønderfæst 
08.11.16  Martin  Kommunikasjonskurs 
23.11.16  Martin  Gipsekurs 
26.11.16  Kosice  Julebord 
26.11.16  Martin  Julebord 
09.12.16  Kosice  Julegrøt 
10.02.17  Kosice  Bar til bar 
12.03.17  Martin  Årsmøte 
31.03.17  Martin  Double trouble 
25.04.17  Martin  Stikkekurs 
08.03.17  Kosice  Årsmøte 
09.03.17  Kosice  Kommunikasjonskurs 
03.04.17  Kosice  Skøytedag 
05.04.17  Kosice  Velkomstbowling 
29.04.17  Kosice  Fotballturnering 
06.05.17  Martin  Russefest 
17.05.17  Kosice  17. mai-feiring 

Informasjonstiltak/verving 

Landsstyret har ikke hatt noen spesifikke vervetiltak utenom forhåndssalg til ANSA-medlemmer. ANSA 

Martin har et infomøte for nye studenter der alle ANSA-medlemmer kan være med i trekningen av et 

stetoskop og en kaffemaskin, og på høsten har de en fadderuke. ANSA Kosice har informasjonsmøter 

for nye veterinærstudenter. 
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Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble avholdt 30.09.-02.10.16 i Kosice og dette var en stor suksess. Man fikk samlet 

begge lokallagene og flere interesserte som ønsket å stille til valg i lokallag og landsstyret. Lederen av 

ANSA Veterinær var også tilstede. Hadde noen tekniske utfordringer, men det ble løst og påvirket ikke 

kurset for meget. Landet hadde som mål å samle ANSA i Slovakia for å få til et bedre samarbeid. 

Slovakias kontaktperson Peter i ANSAs hovedstyre var også tilstede. 

Det ble foreslått å flytte kurset til våren, dette ville da være etter valgene på lokallagsplan. Hensikten 

var at man kommer i gang med opplæringen så fort som mulig. Forslaget ble tatt godt imot og 

landsstyret fikk beskjed om at dette også er ønskelig fra lokallagenes side. Det var også interesse for 

å ha kurset samtidig med landsmøtet for å lage en stor ANSA-helg ut av det. Landsstyret håper dermed 

at man vil få inn personer som faktisk er interesserte i å stille til valg. Landsstyret tror man da har en 

større sannsynlighet for å slippe problemet med at folk bare møter opp, stiller til valg og senere slutter. 

Noe man særlig i år har hatt problemer med. 

Landsmøtet 

Årets landsmøte ble avhold i Kosice. Slovakias kontaktperson i ANSAs hovedstyre Peter var tilstede. 

Det ble valg inn fire representanter fra Kosice og fire fra Martin, noe landsstyret er særdeles fornøyde 

med. Landsmøtet og organisasjonskurset for 2017 var samme helg, og det ble en suksess. 

Til tross for at arrangementet ble avholdt i Kosice, var det likevel en større gjeng fra Martin som var 

med. Omlag 40 personer deltok på organisasjonskurset, mens hele 54 stemmeberettigede møtte opp 

til landsmøtet. Landsstyret hevder det kommer av at man hadde begge arrangementene samme helg. 

Landet er samtidig meget tilfreds med de høye oppmøtetallene. Helgen la til rette for nye bekjentskap 

på tvers av byene og et tettere samarbeid mellom Martin og Kosice. Landsstyret mener man tydelig 

kan se at ANSA Slovakia i dag fremstår som mye mer samlet enn tidligere. Landsstyret ønsker å gjøre 

det samme til neste år. 

Økonomi 

Mottatt driftstøtte 2016-2017:   24 814 NOK 
Mottatt frifond 2016-2017:   58 078 NOK 
Totale inntekter 2016-2017:   82 892 NOK 
Totale utgifter 2016-2017:   82 001 NOK 
Totale midler ANSA Slovakia (landsstyret): 891 NOK  
Totale midler ANSA Slovakia inkludert lokallag: 10 816 NOK 

Annet 

ANSA Slovakia har etter fagseminaret 2016 et lån på ca. 160 000 NOK til ANSA Sentralt. Man har 

derfor laget en avbetalingsplan der man betaler 20 000 NOK hvert år fremover, pluss eventuelt 

overskudd fra budsjettet. 

 

Christina Linnéa Holmberg                                            Martin, 14.06.17 
Landsleder, ANSA Slovakia 
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Årsberetning ANSA Spania 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Julie Nordmo     Madrid 
Nestleder   Annichen Larsen    Barcelona 
Økonomiansvarlig  Ingrid Bugge Dahl    Barcelona 
Info/Webansvarlig  Christer Myklebust    Madrid 
Eventansvarlig   Niklas Heia     Barcelona 

Landsstyret 2017-2018 vil bli valgt på landsmøtet som vil bli holdt i Barcelona i 
oktober 2017. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Styremøter 

Vi har hatt i gjennomsnitt ett møte i måneden via Skype siden vi er lokalisert i ulike byer. Dessverre 

hadde vi ikke et overlappingsmøte med tidligere styre, og hadde dermed litt vanskeligheter i 

begynnelsen som førte til litt flere møter i oktober måned. 

Vi har foretrukket å bruke vår private gruppe på Facebook for beskjeder, informasjon og generell 

kommunikasjon. 

Vi har kun hatt ett møte samlet, og det var etter julehelgen i Madrid.  

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

HS: Landsleder har hatt regelmessig kontakt med Tomas ved hjelp av Skype og Facebook. Resten av 

styret har vært i kontakt med ham via chat. 

Vi har vært veldig fornøyd med all hjelp vi har fått, siden han er rask med å svare på våre henvendelser. 

Vi fikk mye hjelp i begynnelsen da overlapping fra tidligere styre ikke gikk så bra. 

Landsleder deltok på HS#3 samt lederdagen, og har skypet med Hovedstyret på to andre 

Hovedstyremøter. 

ANSA Sentralt: Landsleder har hatt kontakt med Jorge Moreno i løpet av vårsemesteret, og landsleder 

og nestleder møtte ham når han besøkte Barcelona og Madrid. Økonomiansvarlig har hatt mye kontakt 

med Lene Matsen. Generelt har styret hatt god kommunikasjon med Julie Opsvik og Tone Sindre Hoff 

gjennom hele perioden, og får rask tilbakemelding når vi ber om det. 

Lokalgrupper 

ANSA Madrid – leder Caroline Arre Halvorsen 
ANSA Barcelona – opprettet November 2016 – leder Helene Grimstad 

Nye kontaktpersoner 

Jannicke Derås, Universidad de Huelva 
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Medlemstall og oppslutning 

Antall medlemmer i ANSA Spania har vært stabilt det siste året, og har vært mellom 190 og 225 

medlemmer i løpet av skoleåret 2016-2017. Dette er en liten økning fra fjoråret, og vi håper at denne 

trenden fortsetter. 

Vi har hatt jevnt økende oppslutning på alle arrangementer hos lokallagene, og det er tydelig at sosiale 

arrangementer er populære. 

Per dags dato er det 215 medlemmer i ANSA Spania. 

Hjemmesider 

ANSA-sidene våre har blitt oppdatert med en generell bolig-guide for Spania. Lokallagene har 

dessverre ikke benyttet seg av hjemmesidene, så webansvarlig har vedlikeholdt disse. Arrangementer 

og påmeldingsskjema er blitt flittig brukt av landsstyret. 

Sosiale medier 

Vi har brukt like-sidene på Facebook flittig, og både nasjonalt og lokallagene har hatt god respons fra 

medlemmer. Vi har også jobbet mye på å gi gode svar til spørsmålene vi får inn via Facebook, både 

nasjonalt og lokalt. 

I tillegg til like-sidene, har både ANSA Spania og ANSA Madrid en gruppe også hvor medlemmene 

kommuniserer mer med hverandre. På Instagram har både Spania og Barcelona hver sin profil. 

Generelt har vi jobbet mye for å være tilgjengelige og mer aktive på sosiale medier, noe som har bidratt 

til at vi har fått større oppslutning på de fleste arrangementer. 

Arrangementer 

ANSA Spania 

30.09.16 - 02.10.16 Kick-off i samarbeid med ANSA Frankrike, ANSA Italia og ANSA Sveits 
01.10.16  Landsmøte 
21.10.16  Semesterstart i Barcelona 
25.11.16 - 27.11.16  Julehelg med julebord 
28.04.17 - 01.05.17 Årstur til Lisboa i samarbeid med ANSA Portugal sitt interimstyre 

ANSA Madrid 

23.09.16  Semesterstart 
14.10.16  Årsmøte 
25.11.16  Bowling 
28.01.17  Semesterstart 
24.02.17  Tapaskveld 
25.03.17 - 26.03.17 Hyttetur 
17.05.17  Nasjonaldagsfeiring 

ANSA Barcelona 

27.11.16  Stiftelsesmøte 
08.12.16  Karaoke 
17.02.17  Semesterstart 
01.04.17  Rebusløp 
17.05.17  Nasjonaldagsfeiring 
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Informasjonstiltak/verving 

Interesse-mail om ønske av oppstart av lokallag ble sendt ut til medlemmer i Barcelona høsten 2016, 

og til medlemmer i Valencia i januar 2017. Dette førte til stiftelse av ANSA Barcelona rett før jul, og de 

har hatt en suksessfull oppstart med god oppslutning på alle arrangementer. 

ANSA Madrid har hatt god oppslutning på alle arrangementer, med mange nye fjes som tar helgrad i 

byen. 

Landsstyret har gått inn for at ANSA Spania skal bli mer synlig på sosiale medier, og har jobbet hardt 

for at dette har skjedd på både landsbasis og lokallagsbasis. 

Vi har også blitt flinkere på å svare på spørsmål som kommer inn på Facebook og på mail. 

Til høsten ønsker vi å videreføre disse tiltakene til det nye styret, samt oppfordre til å rydde opp i 

kontaktpersonene våre og verve nye. 

Organisasjonskurs 

Avholdes i samarbeid med ANSA Frankrike, ANSA Italia og kanskje ANSA Sveits og ANSA Østerrike. 

Kurset og helgen er i tidlig planleggingsfase, men det er avtalt at det skal holdes i Barcelona som 

tidligere år. Dato er fastsatt til 29. september - 1. oktober. 

ANSA Spania tar på seg mye av ansvaret, siden vi er vertslandet, men ønsker samtidig å samarbeide 

godt med de andre landene. 

Landsmøtet 

Landsmøtet for ANSA Spania vil bli avholdt den samme helgen som kick-off. Vi vil gjøre stor innsats for 

å få høy oppslutning her, slik at medlemmer fra hele Spania blir representert og ikke bare medlemmer 

fra Barcelona som det har vært en tendens til tidligere år. 

Vi planlegger også å inkludere medlemmer fra Portugal, slik at de kan bli inkludert og representert, og 

slik at vi fortsetter samarbeidet som er påbegynt. 

Økonomi 

Planleggingen av økonomien for året har fulgt foreslått regnskap som tidligere landsstyre la fram på LM 

i oktober. Vi har likevel valgt å gå litt etter vår egen "feeling" på hva som burde bli prioritert og ikke, da 

det har vist seg at foreslått regnskap var vanskelig å følge fordi mye av utgiftene var mindre enn 

forventet. Vi har blant annet har mulighet til å gi mer til lokallagene en hva som var forventet, noe alle 

har tatt glede av. 

Økonomiansvarlig har vært på utveksling i San Diego i løpet av vårsemesteret, men har likevel styrt 

økonomien godt, og vi har gått med mer overskudd enn forventet. 

Resterende penger er satt av til semesterstart-arrangementer i Madrid og Barcelona, samt landsmøte 

og kick-off som blir nåværende landsstyre sitt siste arrangement. 

Annet 

Vi har samarbeidet med interimstyret i ANSA Portugal denne våren, da de deltok på vår årstur som var 

i Lisboa. Begge parter var enige om at samarbeidet var suksessfullt, og ønsker å fortsette dette videre. 

Vi håper at det interimstyret fra Lisboa tar seg tid til å delta på landsmøtet vårt i høst, slik at samarbeidet 
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kan bli fastslått i statuettene til ANSA Spania med representanter fra begge parter. Et forslag kan være 

for eksempel at Lisboa blir et lokallag i ANSA Spania. 

 

Julie Nordmo                                             Madrid, 2. juni 2017 
Landsleder, ANSA Spania 
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Årsberetning ANSA Sveits 2016-2017 

Denne rapporten ble innsendt den 10. juli 2017. 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Celine B. Kristensen    Lausanne 
Nestleder   Nikolai Orgland     Lausanne 
Økonomiansvarlig  Ingrid O. Uhre     St. Gallen 
Informasjonsansvarlig  Laura Barbier     Genève 
PR-ansvarlig   Per Wingaard Sjøqvist    Lausanne 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet: 

Landsmøtet til ANSA Sveits avholdes i Bern, oktober 2017. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hanna Flood 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Vi er svært fornøyde med vår kontaktperson i hovedstyret, Hanna. Ellers går det meste gjennom henne. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Per d.d. har vi ingen lokalgrupper i ANSA Sveits. Vi ser heller ingen behov for dette i nærmeste fremtid. 

Vårt fokus ligger heller i å støtte de studentene som ønsker å ta initiativ til et arrangement / en utflukt, 

ved å promotere dette gjennom sosiale medier, samt ved å tilby å dekke deler av utgiftene. 

Medlemstall og oppslutning 

ANSA Sveits har 54 medlemmer pr. 15.06.17. 

Vi ser en markant økning i medlemmer fra ETH i Zürich. Dette viser at økt fokus på profilering gjennom 

Facebook gir oppslutning blant medlemsmassen. Vi har hatt et ønske om å nå ut til flere i denne tyske 

delen av Sveits, og vi ser på dette som et tegn på at vi har lykkes. Nå gjelder det bare å øke 

medlemstallene. Ettersom det er generelt sett færre heltidsstudenter i Sveits enn det var for 30 år siden, 

så er det særlig viktig for oss å nå ut til utvekslingsstudentene tidlig i semesteret. Velkomsarrange-

mentet i høst og vinterlekene i Mars har vært gode måter å nå ut til nye studenter.  

Hjemmesider/sosiale medier/avis 

Høyt aktivitetsnivå på Facebook og Instagram. Hjemmesiden til ANSA Sveits på ansa.no har behov for 

en oppfriskning. Dette blir en oppgave for styret 17/18. 

Arrangementer 

”Velkommen til Sveits”-apèro 

Landsleder Celine inviterte til apèro i sin leilighet for alle nye/gamle studenter i Sveits.  

Julebord 

Julemiddag arrangert i Lausanne. 
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ANSA Sveits Vinterleker 

Vellykket arrangering av Vinterlekene i Laax. Dette er ANSA Sveits’ stolthet og noe vi legger mye 

innsats i å planlegge hvert år. Nestleder Nikolai Orgland har vært ”vinterlekergeneral” og har gjort en 

fabelaktig innsats. Her er både hjerte og sjel lagt i å skape en langweekend med mye moro. 

17. mai-feiring 

Brunch på restaurant i Lausanne og tradisjonelle 17. mai-leker i Parc de Milan.  

Bli med ANSA Sveits til Tour-de-France 

Arrangement 8. juli. 

Landsmøtet 

Landsmøtet til ANSA Sveits avholdes i Bern i oktober 2017. Vi disponerer ambassadørresidensen som 

møtelokale. 

 

Celine B. Kristensen      Lausanne, 13.06.2017 
Landsleder, ANSA Sveits 
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Årsberetning ANSA Sverige 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Kari Helle     Lund 
Nestleder   Kathrine Berg     Stockholm 
Økonomiansvarlig  Ingvild Hartmann-Lørscher   Stockholm 
Eventansvarlig   Nicholas Kirkvaag    Stockholm 
Informasjonsansvarlig   Jarand Dugstad     Lund 
Stryremedlem   Ida Lippert     Gøteborg 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Stockholm den 23. april 
2017: 

Landsleder   Andreas Skorpen    Stockholm 
Nestleder   Ingvild Hartmann-Lørscher   Stockholm 
Økonomiansvarlig  Johan A. Liseth Hansen    Stockholm 
Styremedlem   Mikkel Hæger     Gøteborg 
Informasjonsansvarlig  Elise Dommersnes    Lund 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hanna Flood 

Styremøter 

Vi har ikke avholdt noe ”organisert” styremøte etter landsmøtet. Dette er primært siden vi avventer svar 

fra Tyskland, Danmark og Benelux angående organisasjonsseminar, deretter vil det bli holdt et Skype-

møte asap. ANSA Sverige er veldig positive til å samarbeide om dette. Vi har hatt uoffisielle møter og 

diskutert på Facebook. Her har vi avtalt at hvert lokallag skal få 1500 NOK som de fritt kan disponere 

fra landsstyret. På landsmøtet ble vi enige om å øke støtten til lokallag fra 5000 NOK til 10 000 NOK, 

og disse 1500 kronene per lokallag er en del av dette. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

ANSA Sverige har et godt samarbeid med vår representant i hovedstyret (Hanna Flood). Hanna Flood 

og Ole Kristian (president) var med å arrangere landsmøtet. Her presenterte de ANSA sentralt, 

hovedstyret og deres roller. Dette ga et godt helhetlig bilde av ANSA som organisasjon og var veldig 

lærerikt for dem som deltok på landsmøtet. 

Som landsleder har jeg jevnlig kontakt med Hanna. Hun svarer på alle spørsmål og utdyper gjerne om 

det er noe spesielt jeg lurer på. Dette gjør oppgaven som landsleder morsommere og lettere. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Stockholm Ingvild Hartmann-Lørscher 
Gøteborg Celine Krefting 
Lund  Elise Dommersnes 

Medlemstall og oppslutning 

114 medlemmer. 
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Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Instragram – ANSA Stockholm, ANSA Lund, ANSA Gøteborg og ANSA Sverige  
Facebook – ANSA Stockholm, ANSA Lund, ANSA Gøteborg og ANSA Sverige 

Arrangementer 

3x17. mai. Stockholm, Lund og Gøteborg. Bilder ligger på Facebook, og erfaringsrapporter er sendt inn 

til Goodwill. 

Lund 

26.01.17 – Bezzerwizzerkveld: Vi arrangerte bezzerwizzerkveld på Glorias (sportsbar), veldig vellykket. 

5 medlemmer deltok og 2 ikke-medlemmer. 

28.03.17 – Bezzerwizzerkveld: Vi arrangerte bezzerwizzerkveld på Arimans (cafe/bar), ingen deltok, 

muligens litt dårlig tidslagt, da det var midt i tentaperiode (eksamensperioden). 

17.05.17 – 17. mai med ANSA Lund: Vi starter dagen med en 17. mai-frokost på studentskegården, 

med norsk frokostmat. Så begir vi oss til toget som arrangeres av 17. mai i Lund-gruppen, etter toget 

drar vi tilbake til studenskegården, hvor vi spiser lunsj (frokost + pølser), det vil også bli arrangert 17. 

mai-leker og en quiz. 

Stockholm 

Nyttårsbord: Lokallaget arrangerte nyttårsbord for studenter og ikke-studenter i Stockholm. Dette var 

en stor suksess. Vi merket at arrangementer med større scope trekker flere folk enn det som er 

lavterskel. Her var det ca 40/60 av medlemmer og ikke-medlemmer. Beklageligvis har det ikke virket 

som om noen av disse har meldt seg inn i ANSA senere.  

5. mars – VM og vafler: Møttes for å se femmila på naprapathøgskolen i Stockholm. Ca 20 oppmøtte. 

Gratis arrangement. 

17. mai: Skal arrangeres i sjømannskirken. Her håper vi på stort oppmøte da vi tidligere har vært rundt 

100 stk på dette arrangementet. Planen er å starte i sjømannskirken med frokost og medbrakt 

champagne, deretter er vi i dialog med flere lokale barer og utesteder for å reservere bord til kvelden. 

20. og 27. mai – Parkheng: Promotert over ANSA sine Facebook-sider. Ca 10 møtte. Til neste gang 

skal vi ta personlig kontakt med flere medlemmer på Facebook chat for å ”invitere”. Dette håper vi kan 

gjøre at flere blir med. 

Informasjonstiltak/verving 

ANSA Gøteborg har aktivt hatt flere ”low key” arrangementer for å verve flere studenter. 

Tilsvarende har vært forsøkt i Stockholm, da jeg (Andreas) flere ganger har publisert grilling i div parker 

på ANSA sine Facebook-sider. Dette har vært med dårlig oppmøte, og stort sett den samme kjernen 

hver gang. Vi ser at det er et stort antall studenter i Stockholm som ikke ønsker/har tilknytning til ANSA. 

Dette er noe vi skal forsøke å jobbe videre mot neste år. 

Organisasjonskurs 

Dette er ennå litt på hold, da vi avventer svar fra Tyskland og Benelux-landene om å organisere dette 

sammen. Dette var gjort i 2016, noe representantene fra Sverige var veldig fornøyde med. 

Forhåpentligvis klares det å finne en løsning på dette, innenfor budsjettet til de nevnte landene. 
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Videre har vi funnet ut at det hjelper veldig å ta direkte kontakt med medlemmer på Facebook via deres 

personlige konto. Dette har funket bra. I løpet av 17. mai ble ANSA presentert og forklart for dem som 

var usikre. 

Landsmøtet 

Avholdt i april. Planlegges på nytt neste til april 2018. 

Fredag: 
Bezzerwisser på sjømannskirken 
Pub og live konsert (”partyband”) 

Lørdag: 
Åpnet av Ole Kristian Bratset 
Div foredrag: Krisehåndtering med Bjørn Olav, Internpoltisk program med Johan, Budsjett med Ingvild 
Hartmann og statutter ble vedtatt. 
Valg av nytt landsstyre 
Escape room 
Middag og fest 

Økonomi 

Som forklart under posten ”styremøter” har vi valgt å øke støtten til lokallagene. Dette for å gi 

medlemmene mer, og at det skal føles ”verdt det” å være medlem av ANSA. Fra og med høsten av vil 

det være flere arrangemener hvor ikke-medlemmer må betale egenandel og vi håper at dette vil føre til 

at de melder seg inn i ANSA. 

 

Andreas Skorpen                    Drøbak, 15/06/2017 
Landsleder, ANSA Sverige 
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Årsberetning ANSA Sør-Afrika 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder     Jon E. Frausing   Stellenbosch 
Økonomiansvarlig    Heidi E. Ulla   Cape Town 
Arrangementsansvarlig    Ragna B. Sørlundsengen Cape Town 
Kontaktpersonansvarlig    Trygve Heide    Cape Town 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Cape Town den 03.06.17: 

Landsleder     Heidi E. Ulla   Cape Town 
Økonomiansvarlig    Ragna B. Sørlundsengen  Cape Town 
Arrangementsansvarlig    Maren Bjørkan    Cape Town 
Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig Beatrice A. Kumordzie  Cape Town 
Styremedlem     Oda Tungodden 

Kontaktperson i Hovedstyret: Anders Granmo 

Styremøter 

21. juli 2016 Møtet ble brukt til å gå over økonomien for kommende ANSA-år, samt 
planlegging av velkomstmiddag i Cape Town.   

12. august 2016 Møte for å planlegge organisasjonskurs til Hermanus. 

24. januar 2017 Møte for å planlegge velkomstmiddag og organisasjonskurs til Hermanus. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Tidligere landsleder, Jon E. Frausing, hadde jevnlig kontakt med Sør-Afrikas kontaktperson i 

hovedstyret, Ander Granmo. Anders Granmo var også med på våre to organisasjonskurs til Hermanus. 

Heidi E. Ulla hadde god kontakt med tidligere økonomi- og administrasjonskonsulent, Lene Matsen. I 

forbindelse med landsmøtet 2017 kom ANSAs president, Ole Kristian Bratset, ned til Cape Town. Det 

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

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

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 sentrert i kort avstand fra Cape Town. 

Medlemstall og oppslutning 

Per i dag, 12. juni 2017, har ANSA Sør-Afrika 73 medlemmer. Dette tallet varierer utover året ettersom 

mange av våre medlemmer er på utveksling i Sør-Afrika (vanligvis 6 mnd). Oppslutningen har vært 

forholdvis stabil gjennom året. Velkomstmiddagene har vært svært suksessfulle og vi har fått forholdvis 

høy oppslutning på begge velkomstmiddagene. Vi håper at i året som kommer får vi arrangert flere 

arrangementer og øke bevisstheten rundt disse arrangementene.    

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

ANSA Sør-Afrika har vært aktive på vår facebookside. Dette har vært vår hovedkanal for markedsføring 

av arrangementer og annet. Målet for det kommende året er å bli enda flinkere på sosiale medier. Vi vil 
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aktivt ta i bruk både Facebook og Instagram. Dette vil være nyttig for fremtidig rekruttering av 

medlemmer, i tillegg til økt oppslutning på våre arrangementer. Vi vil også jobbe for å holde 

informasjonen på våre hjemmesider på ansa.no oppdatert og aktuell. Vi har ingen planer om å publisere 

en egen avis/nyhetsbrev til våre medlemmer per i dag. 

Arrangementer 

Velkomstmiddag Cape Town  
16. august 2016 
Cafe Paradiso, Cape Town 

Organisasjonskurs i Hermanus 

16.-18. september 2016 
Kontaktperson Anders Granmo deltok  

Velkomstmiddag Cape Town 
16. mars 2017   
Jerry’s, Cape Town 

Organisasjonskurs i Hermanus 
21.-23. april 2017 
Kontaktperson Anders Granmo deltok 

17. mai-frokost med påfølgende feiring i Cape Town 
17. mai 2017 
Cafe Paradio og de Waal Park 

Landsmøte 
3. juni 2017 
Cape Hollow boutique Hotel, Cape Town 
ANSA-president Ole Kristian Bratset deltok 

Informasjonstiltak/verving 

Vi har sett en liten nedgang i antall medlemmer, fra 80 til 73. Cape Town er en spennende by med 

mange ulike aktiviteter som er relativt billige. 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. 

Ettersom mange er på utveksling og ofte kommer til Cape Town med andre norske medstudenter, og 

har derfor ikke behov for/eller ønske om å møte andre nordmenn i Sør-Afrika. Det styret må bli flinkere 

til er å markedsføre arrangementene bedre for å øke bevisstheten rundt tilbudene til ANSA Sør-Afrika. 

Verving til landsstyret har også en utfordring med at de fleste studentene er en kortere periode i Sør-

Afrika. 

Organisasjonskurs 

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

organisasjonskurs årlig – ett per semester. Disse har de siste årene og i år blitt holdt i september og 

april. Kontaktperson Anders Granmo har vært med på begge disse. Vi har fått god tilbakemelding fra 

våre medlemmer om at organisasjonskursene har gitt god valuta for penge og veldig 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. Vi 

valgte å dra tilbake til samme sted to år på rad på grunn av den flotte bileggelsen og valuta for pengene. 

Igjen skal styret jobbe med i året som kommer å markedsføre disse turene ytterligere.     
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Landsmøtet 

Landsmøtet ble i år holdt ved Cape Hollow Boutique Hotel den 3. juni 2017. ANSA-president Ole 

Kristian Bratset var tilstede. Det deltok 8 medlemmer fra ANSA Sør-Afrika. Årsrapport, regnskap, 

arbeidsplan og budsjettforslag ble lagt frem og godkjent. Det ble valgt nytt landsstyre. Møtet ble avsluttet 

med lunsj på restauranten Kloof Street House. 

Økonomi 

Mottatt driftsstøtte 2016-2017: 5 968 NOK 
Mottatt frifond 2016-2017: 16 559 NOK 
Totale inntekter 2016-2017: 37 137 NOK 
Totale utgifter 2016-2017: 37 883 NOK 
Årsresultat 2016-2017:  -746 NOK 
Egenkapital (disponibelt): 1 360 NOK 

 

Heidi E. Ulla                                  Cape Town, 12.06.17 
Landsleder, ANSA Sør-Afrika 
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Årsberetning ANSA Sør-Korea 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Solveig Helene Ruud    Seoul 

Kontaktperson i Hovedstyret: Karl Petter Rygh 

Styremøter 

I perioden september 2016 - mai 2017 har styret i ANSA Sør-Korea (ANSA SK) hatt 5 styremøter. På 

disse møtene har i hovedsak fremtidige arrangementer blitt planlagt, samt en generell oppdatering på 

situasjonen i ANSA SK og fordeling av oppgaver frem til neste styremøte. Styremøtene har også blitt 

brukt til å diskutere hvordan vi som landslag skal forholde oss til spesifikke eksterne henvendelser, 

samt hvordan øke aktiviteten på sosiale medier. Styremøtene har som oftest blitt avholdt i forbindelse 

med andre arrangementer, og har derfor hatt fullt oppmøte hver gang. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt: 

ANSA SK har hatt en generell god kontakt med HS og sentralt gjennom perioden. Vi har både hatt 

besøk fra begge organene i forbindelse med vårt LM i september 2016, og vært i jevnlig kontakt med 

både HS-representanten og sentralleddet via e-post/Skype gjennom hele perioden. Vi føler vi har blitt 

godt fulgt opp fra begge ledd, og alltid fått raske svar på våre henvendelser. Det er som alltid noen 

områder som har forbedringspotensiale, men perioder med mangelfull kontakt har ikke påvirket 

aktiviteten i ANSA SK dette året. 

Lokalgrupper/ kontaktpersoner 

Vi har ingen lokallag per dags dato, og ser det også som ugunstig å tenke på å opprette dette da det 

er mange utvekslingsstudenter i byene utenfor Seoul – noe som vil by på problemer med tanke på 

kontinuitet. Som et alternativ har vi heller økt støtten til reise for de medlemmene det er aktuelt for, for 

å tilrettelegge for bred deltakelse. 

I året som har gått har vi dessverre ikke prioritert å holde kontakten og følge opp kontaktpersoner til 

den grad man kanskje skulle ønske; vi har heller ikke prioritert dette noe særlig. Derimot så er ANSA 

SK et lite landslag hvor nettverkskontakter innad er sterke og personlige. Derfor har styret lett kunnet 

identifisere relevante studenter som kan svare på de spørsmålene vi måtte motta. Dette har fungert 

som en god løsning for oss, men vil likevel anbefale styret i neste periode å fokusere mer på 

kontaktpersoner enn det vi har gjort i år. 

Medlemstall og oppslutning 

Vi er generelt fornøyde med medlemstallene våre da vi har relativ høy andel ANSA-medlemmer i forhold 

til norske studenter i Sør-Korea. Likevel har vi sett at mange utvekslingsstudenter faller utenfor av ulike 

årsaker, inkludert mangel på kunnskap/kjennskap til ANSA og godene knyttet til medlemskap, kort 

oppholdstid som student i landet, og andre lokale alternativer. I den forbindelse har styret jobbet aktivt 

for å promotere ANSA mot nåværende og kommende utvekslingsstudenter. Noe av dette arbeidet 

innebærer aktiv bruk av sosiale medier, informasjonsforedrag for NTNU, og bruk av interne ressurser 

(nåværende utvekslingsstudenter) til å promotere oss. For å se resultatet av dette arbeidet, derimot, 

må vi vente til neste år. 

Med tanke på oppslutning har vi sett en god økning i antall deltakere på våre arrangementer. Dette er 

nok trolig resultat av mer taktisk planlegging (tid og sted for arrangementer), senket terskel for 
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deltakelse, mer en-til-en promotering, og flere arrangementer skreddersydd for interessen i gruppa. I 

tillegg har vi sett en økning av gjengangere til våre arrangementer, noe som indikerer at vi har lyktes 

med å skape et samhold internt i studentgruppa - noe som har vært et prominent mål gjennom hele 

perioden. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Aktiviteten i sosiale medier har vært varierende gjennom året, og ikke høy som vi hadde tenkt. Dette 

skyldes i hovedsak at styret i perioder har vært svært opptatte, samt at lange ferier midt i året bryter 

opp rutinen. Vi har likevel prøvd å bruke sosiale medier aktivt som promoteringskanal, samt informasjon 

om livet og studier i Sør-Korea. 

Utover dette har vi hatt lite mediafokus i denne perioden. Landslederen, Helene, har vært intervjuet en 

gang i en nasjonal avis om forskjellene mellom norsk og koreansk demokrati, men vi har ikke hatt noe 

større fokus på media enn det grunnleggende. 

Arrangementer 

ANSA SK har arrangert totalt 13 arrangementer i perioden 2016-2017 – inkludert ANSA Asia 

Convention i Hong Kong. Arrangementene har i hovedsak vært sosiale, slik som middager, pubkvelder 

etc., men vi har også avholdt andre arrangementer som middag i Ambassaderesidensen, tur til DMZ, 

og interkulturell filmkveld. De største arrangementene arrangert av ANSA SK denne perioden var 

julebordet, turen til DMZ, samt 17. mai-feiringen i Busan arrangert i samarbeid med den norske 

delegasjonen der. 

Det har vært varierende oppslutning rundt arrangementene i året som har gått: det begynte tregt i 

starten av perioden med relativt få oppmøtte, men dette tok seg opp markant utover året. Vi ser derimot 

at nøkkelen til høy aktivitet er strategisk planlegging av arrangementer som er etterlyst/ønsket av 

studentmassen. 

Informasjonstiltak/verving 

Det har blitt gjennomført lite fokusert verving/informasjonstiltak i perioden september 2016 - mai 2017. 

ANSA SK har en relativt god andel medlemmer relativt til den generelle studentmassen, og vi har derfor 

funnet det lite nødvendig med egne vervetiltak. Derimot har vi aktivt promotert medlemskap rettet mot 

fremtidige studenter vi er i kontakt med direkte eller indirekte (gjennom hjemreisende 

utvekslingsstudenter), samt i de tilfeller hvor ikke-medlemmer ønsker å delta på våre arrangementer. 

Disse tilfellene er derimot et fåtall. 

Organisasjonskurs 

Grunnet relativt lav medlemsmasse, samt begrenset budsjett valgte ANSA SK å anse AAC som 

landslagets organisasjonskurs denne perioden. I alt deltok 8 personer på AAC, så sammenlignet med 

oppmøte på våre andre arrangementer er det lite sannsynlig for at noen ble oversett ved å velge denne 

løsningen. Derimot er det grunn til å tro at deltakergruppa på AAC er noe annerledes enn hva ville vært 

på et nasjonalt arrangement, noe som må tas til betraktning i påfølgende perioder. 

Landsmøtet 

Landsmøtet ble avholdt i september 2016, og i alt deltok omtrent 15 personer - inkludert HS-

representant og ANSA-president. På landsmøtet ble nytt (sittende) styre valgt, samt budsjett etc. I 

tillegg ble det bestemt å opprette en ny styrepost: arrangementsansvarlig. Dette er tiltenkt å være en 

halvårs-posisjon rettet mot studenter på utveksling, eller med kun ett semester igjen av graden. Denne 

nye ordningen innebærer at styret ble konstituert i andre del av semesteret, i februar. 
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Økonomi 

I budsjettet ble lagt opp til 1-2 arrangementer i måneden hvor 1 var en månedlig middag. Vi hadde 

hovedfokus på Julebord, AAC, tur til DMZ og 17. mai i året som har gått. 3 av 4 store arrangement falt 

i vårsemesteret, som gjorde at vi sparte litt i høstsemesteret, men pga. middag hos ambassadør og 

støtte fra Goodwill ble ikke utgiftene i vårsemesteret like store som antatt. I den anledning spanderte vi 

en middag på dem som deltok på 17. mai-arrangementet i Busan for å bruke opp midlene våre. 

Reisestøtte til forskjellig arrangementer er med på å samle medlemmer fra forskjellige regioner i Korea 

og vi ser på det som et viktig element for å skape et engasjert og aktivt ANSA-land. 

Annet 

ANSA SK har i perioden hatt et målrettet fokus på å øke samarbeidet med eksterne partnere. Dette har 

i hovedsak handlet om ambassaden denne perioden, men vi ønsker å utvide dette til bedrifter og andre 

norske aktører i perioden fremover. I tillegg brukes det tid i disse dager til å utvikle en visjon om mulige 

aktiviteter ANSA SK kan gjennomføre under OL i Sør-Korea i 2018. 

 

Solveig Helene Ruud                                                                                                 Seoul, 14.06.2017 
Landsleder, ANSA Sør-Korea 
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Årsberetning ANSA Tsjekkia 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 som ble valgt på landsmøtet i Praha i 15.04.2016: 

Landsleder   Aurora Topphol Midtflø     Praha 
Nestleder   Kathrine Østebø     Praha 
Økonomiansvarlig  Lise Charlotte Bull Berg     Praha 
Arrangementsansvarlig 1 Ida Johanne Eikmo     Praha  
Arrangementsansvarlig 2 Jarle Nelvik Bruseth    Praha 
Internett- og PR-avsvarlig Gaute Amundsen Flaget   Praha  
Styremedlem    Halvor Nyheim      Praha  
Lokalleder Praha  Cathrine Grøsfjeld    Praha 
Lokalleder Hradec Kralove Philip Kaiser     Hradec Kralove 
Lokalleder Brno   Irina Van der Linden    Brno 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Praha 08.04.17: 

Landsleder   Ida Johanne Eikemo Røsbak   Praha 
Nestleder   Aurora Topphol Midtflø    Praha  
Økonomiansvarlig  Lise Charlotte Bull Berg    Praha 
Arrangementsansvarlig 1 Kine Haldorsen Haugen    Praha  
Arrangementsansvarlig 2 Malene Svaland     Praha 
Internett- og PR-ansvarlig Halvor Nyheim     Praha 
Styremedlem   Kathrine Østebø    Praha 
Lokalleder Praha  Cathrine Grøsfjeld    Praha 
Lokalleder Hradec Kralove Kine Lillevik     Hradec Kralove 
Lokalleder Brno   Marie Westby Brekke    Brno 

Kontaktperson i Hovedstyret: Peter Alstad Netland 

Styremøter 

09.10.16 Første styremøte etter sommeren. 
Saksliste: Lokallagsvalg, organisasjonskurs, julebord, skitur, konsert, økonomi. 

06.11.16 Styremøte i forbindelse med organisasjonskurset. 
Saksliste: Evaluering av org.-kurset, julebord, julebord HS, lokalvalg Hradec Kralove, 
konsert, skitur, økonomi. 

04.03.17 Siste styremøte for det gamle styret. 
Saksliste: Oppgaver fra forrige gang, evaluering av julebordet, skitur, quizmaster, nye 
statutter, foredrag med Edvard Moser, FB, info fra landsleder, lån fra fagseminaret, referat 
fra ambassademøte, lokallag, økonomi. 

15.04.17 Styremøte for nytt styre 
Saksliste: Presentasjon av det nye styret, hvem gjør hva, spørsmål, signering av 
taushetserklæring og samtykkeerklæring, mål for året, 17. mai, kick-off-fest, org.-kurs, 
økonomi (årsrapport, Frifond-søknad, endring av budsjett), sommerseminar og 
generalforsamling, lokallag (innlegg). 

18.05.17 Saksliste: 17. mai-evaluering (hva gikk bra, hva kan bli bedre?), økonomi, evaluering av 
Edvard Mosers foredrag, sommerseminar og generalforsamling (hvem drar?), org.-kurs 
(hvor, når?), Instagram, lokallag (hva har skjedd siden sist?), suksesser og utfordringer. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Dette året har ANSA Tsjekkia hatt Peter Alstad Netland som HS-representant. Peter har tidligere lang 

erfaring og kunnskap fra ANSA Tyskland, og dette har vært til stor hjelp for oss i ANSA Tsjekkia. Peter 
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har deltatt både på vårt organisasjonskurs og landsmøte, og vi er svært fornøyde med både 

oppfølgingen og samarbeidet med vår HS-representant. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Tsjekkia har tre lokallag; Praha, Hradec Kralove og Brno. Lokallagsledere fra hver av disse sitter 

som «styremedlemmer» i ANSA Tsjekkia.   

Leder for ANSA Praha er: Cathrine Grøsfjeld 
Leder for ANSA HK er:  Kine Lillevik 
Leder for ANSA Brno er: Marie Westby Brekke 

Medlemstall og oppslutning 

Siste tall fra medlemsdatabasen 13.06.17 viser at ANSA Tsjekkia har 205 medlemmer, hvorav 123 er 

registrert under ANSA Praha, 19 under ANSA HK, 53 under ANSA Brno. De fleste av medlemmene er 

medisinstudenter. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

ANSA Tsjekkia og lokallagene er aktive på Facebook og Instagram, ANSA Tsjekkia har jobbet spesielt 

med å være mer aktive på instagram. Vi har dessverre ikke vært flinke med oppdatering av vår blogg.   

Arrangementer 

04.11.16 – 06.11.16 Organisasjonskurs    Pardubice 
28.11.17  Julebord     COMO, Praha 
11.03.17 – 13.03.17 Transport til ANSA Krakow Winter Games 
08.04.17  Kommunikasjonskurs med Hilde Sirnes  La Loca, Praha 
08.04.17  Landsmøte     La Loca, Praha 
06.05.17  Forelesning med Edvard Moser   3. medisinske fakultet, Praha 
17.05.17  17. Mai-fest     Fashion Club, Praha 

Informasjonstiltak/verving 

Sammenlignet med rapport fra i fjor har det vært en liten nedgang i antall medlemmer i ANSA Tsjekkia. 

Dette skyldes nok hovedsakelig at det stadig blir færre nordmenn som velger studie i Hradec Kralove 

og Brno, men også at mange glemmer/ ikke velger å fornye medlemskapene, spesielt eldre studenter.  

Vi har i år vært strenge med å sjekke medlemsstatus før våre arrangementer, spesielt til julebordet, og 

vi så at medlemsantallet økte litt rundt julebordstiden.  

Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig blir medlem i ANSA, og har tidligere og vil fortsette med 

å informere både nye og gamle studenter om de ulike fordelene man får ved å være medlem.  

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble i år (2016) avholdt i Pardubice, Tsjekkia, 4.-6. november. Vår HS-representant 

Peter var til stede. Dessverre kunne ikke vår sjømannsprest Hilde Sirnes delta, og det ble derfor 

landsleder Aurora T. Midtflø, nestleder Kathrine Østebø og HS-rep. Peter Alstad Netland som avholdt 

kurset. Kurset var vellykket, men majoriteten ønsket å reise hjem lørdag i stedet for søndag grunnet 

eksamener osv, det ble derfor få som møtte til styremøtet på søndagen. Til neste org.-kurs tenker vi 

derfor og kun overnatte 1 natt og komprimere programmet litt. 
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Landsmøtet 

Årets landsmøte ble avholdt på La Loca i Praha, 08.04.17. Vår HS-representant Peter Alstad Netland, 

ANSA-President Ole Kristian Bratset og sjømannsprest/studentprest Hilde Sirnes deltok på møtet.  

ANSA Tsjekkia hadde sørget for lett mat og drikkeservering. Det ble gjennomgått årsrapport for 

landsstyret og lokallagsstyrene, samt regnskap for landsstyret, budsjettforslag, arbeidsprogram, 

statuttendringer og valg av nytt styre. 

Økonomi 

Driftstøtte&Frifond 2015-2016:   61 596 NOK 
Totale inntekter 2015-2016:   63 096 NOK 
Totale utgifter 2015-2016:   53 245 NOK 
Totale midler ANSA Tsjekkia:   9 400 NOK 
Totale midler ANSA Tsjekkia inkl. lokallag: 18 420 NOK 

 

Ida Johanne Eikemo Røsbak     Oslo, Norge, 14.06.17 
Landsleder, ANSA Tsjekkia 
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Årsberetning ANSA Tyskland 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Kari Sødal Gjestvang    Leipzig 
Økonomiansvarlig  Sara Kjenslie     Mannheim 
Redaktør   Håkon-Benedikt Harnes    Berlin 
Informasjonsansvarlig  Caroline Pran     Rosctock 
Webansvarlig   Gyri Reiersen     München 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i [sted] i [dato]: 

Landsleder   Sophie Werenskiold    Berlin 
Nestleder   Håkon-Benedikt Harnes    Berlin 
Økonomiansvarlig  Sara Kjenslie     Mannheim 
Redaktør   Inga Rystad     Potsdam 
Webansvarlig   Solveig Rostrup     Frankfurt 

Kontaktperson i Hovedstyret: Tone Sindre Hoff 

Styremøter 

Vi har ennå ikke hatt et styremøte i person, da styret ble opprettet for litt under to måneder siden, og 

alle har hatt myeå gjøre med studier. Vi har derimot hatt en del skypemøter, og prøver å ha dette ca. 

2-3 ganger i måneden. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Sophie Werenskiold, landsleder, har hatt et skypemøte med Tone Sindre Hoff. Det var et bra møte, 

hvor det ble informert om ulike tilbud som ANSA har. Det å ha et nært sammarbeid med ANSA sentralt 

ser vi på som veldig viktig, og dette kan hjelpe til å få ANSA Tyskland enda bedre.  

Det eneste ANSA Tyskland føler at de mangler, er en klarere oversikt. Vi fikk dårlig informasjon fra det 

forrige styret, og vi har aldri blitt forklart hvordan rapporter skal fylles ut, og vi har blitt dårlig informert 

om frister. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Sigri Kløve   – Tyskland Øst 
Anne-Margrethe Leirvik  – Tyskland Vest 
Kristince Voll   – Tyskland Nord 
Camilla Slethaug  – Tyskland Sør 

Lokallagene har virkelig tatt seg opp i år, og det har vært mange arrangementer det siste året. ANSA 

Tyskland Sør er for tiden det største lokallaget, og de har som oftest mange medlemmer som deltar på 

deres eventer. Vi håper at ANSA Tyskland Vest får flere aktive medlemmer med tiden som kommer. 

ANSA Tyskland Nord har vært flinke til å bruke norske bedrifter/tjenester til å finansiere deres eventer. 

Dette er helt klart noe lokallagene kan lære av, men også landsstyret. 

Medlemstall og oppslutning 

Vi har den siste tiden økt i antall medlemmer, og vet ikke helt hvorfor dette skjer før sommeren, men vi 

er alltid like glad når flere vil være en del av ANSA Tyskland, og ser nødvendigheten med ANSA i 

utlandet. 
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Tyskland grenser til mange land, faktisk 7 land tilsammen, og derfor har det nye landsstyret begynt så 

vidt å samarbeide med nabolandene. ANSA Østerrike var med som delarrangør på ANSA 

Sommerlekene. Selv om ingen fra ANSA Østerrike hadde tid til å stille pga. eksamen, ser vi for oss at 

dette sammarbeide kan utvikle seg til noe utrolig bra. Vi håper også å få med oss ANSA Sveits.  

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Det siste året hadde Gyri Reiersen ansvar for weben, og Fackebook og Instagram-en til ANSA Tyskland 

har virkelig tatt seg opp. Vi har 894 likerklikk på facebook, og det er utrolig mye med tanke på antall 

studenter som studerer i Tyskland. Dette har jo selvfølgelig noe med Tyskland-satsningen å gjøre, og 

vi håper at flere skal bli mer oppmerksome på hva vi holder på med, slik at interessen for å studere i 

Tyskland kan øke. 

Ellers holder Inga Rystad på med Norwegern, et blad som vi er utrolig stolte over. Dette er morsomt å 

ha ansvar for et medlemsblad som går ut til våres medlemmer i Tyskland, men også medlemmene i 

Sveits og Østerrike. 

Arrangementer 

Helgen 15.-18. juni 2017 arrangerte ANSA Tyskland årets sommerleker. Det var et utrolig vellykket 

arrnagement, og vi har fått så mange positive tilbakemeldinger fra arrangementet. Det var mange av 

deltakerne som utrykket stor entusiasme over arrangementet, og de mente dette oppfordret andre til å 

ville ta en del av ANSA. Vi klarte å skape et samhold som ingen av oss har sett før, og vi håper at vi 

klarer å lage et lignende arrangement til neste år. 

Til høsten prøver vi i ANSA Tyskland å lage en karrieremesse i Frankfurt. Vi håper at vi klarer dette, og 

samtidlig kombinere et organisasjonskurs. 

Forrige år arrangerte også ANSA Tyskland et høsttreff i Hamburg. Dette var kombinert sammen med 

oragnisasjonskurset som vi er pålagt å holde. Vi sammarbeidet med Benelux, Danamark og Sverige. 

Vi håper at vi kan dette året sammarbeide mer med Sveits og Østerrike, men også Benelux, siden dette 

er tysktalende land. 

I slutten av april arrangerte vi et årlig landsmøte i Berlin. Helgen ble veldig vellykket, men vi ser at det 

kan gjøres forandringer for å lage dette eventet enda bedre. Dette handler om å får med flere deltakere, 

og gjøre eventet mer attraktivt. 

Informasjonstiltak/verving 

Vi i ANSA Tyskland har startet å ta kontakt med de som liker facebook siden vår. Det er for å få flere 

medlemmer til å delta på arrangementene våres, men også for å opplyse om mulighetene man har med 

ANSA. Vi har også vært svært aktive på sosiale medier for å få flere medlemmer. ANSA Tyskland, 

sammen med lokallagene, har vært flinke til å arrangere arrangement so gir gode priser for ANSA 

medlemmer, og som virker spennende, som har gjort til at vi nå har enda flere medlemmer enn kun for 

en måned siden. 

Økonomi 

Vi har for tiden 19 000 NOK på konto, men vi skal kjøpe et nytt dataprogram, som gjør at vi vil stå med 

15 000 NOK på konto. Dette kan selvfølgelig bli enda mindre, men tanke på at sommerlekene var 

nettopp, og få medllemmer har søkt om reiserefusjon. 
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Annet 

Vi gleder oss til et spennende år med et voksende ANSA Tyskland. 

 

Sophie Werenskiold                                              Berlin, 27.06.2017 
Landsleder, ANSA Tyskland 
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Årsberetning ANSA UK 2016-2017 

Landsstyret 2015-2016 

Landsleder   Martin A. Kasseth    Edinburgh 
Nestleder   Hanna Flood     London 
Økonomi   Aksel N. Mathiesen    Edinburgh 
Web    Kamilla H. Risanger    London 
Informasjon   Julie Sandhalla     Essex 
Marked    Josefine Kitmitto    London 
GAUK/styremedlem  Stine M. Samland    Edinburgh 

Landsstyret 2016-2017 som ble valgt på landsmøtet i Newcastle 6. mars 2016 

Landsleder   Martin Wisth Kolltveit    Glasgow 
Nestleder   Askild Oxaas-Straume    Manchester 
Økonomi   Kristian Solberg Nielsen    Edinburgh 
Web    Thea Høyer     London 
Info    Maryanne Grødem    Lancaster 
Marked    Sara Anne Fossum    Manchester 
GAUK/styremedlem  Hannah Cuthbertson Husbyn   London 

Kontaktperson i Hovedstyret: Thea Holland 

Styremøter 

Styreåret 2016/2017 

OLM & SM#1:  19. mars 2016  Edinburgh (overlappingsmøte) 
SM#2:   25. april 2016  Skype/Hangout 
SM#3  20. juni 2016  Skype/Hangout 
SM#4  8. august 2016  Skype/Hangout 
SM#5  19. september 2016 Skype/Hangout 
SM#6  3. oktober 2016  Skype/Hangout 
SM#7  16. oktober 2016 Etter KO – Manchester 
SM#8  3. november 2016 Skype/Hangout 
SM#9  13. november 2016 Etter KD – London 
SM#10  22. desember 2016 Skype/Hangout 
SM#11  27. januar 2017  Skype/Hangout 
SM#12  19. februar 2017 Etter GAUK - Edinburgh 
SM#13  27. februar 2017 Skype/Hangout 
SM#14  12. mars 2017  Etter LM – Reading 

Styreåret 2017/2018 (planlagt) 

OLM & SM#1 19. mars 2017  Edinburgh (overlappingsmøte) 
SM#2  20. april 2017  Skype 
SM#3  18. juni 2017  Skype 
SM#4  6. august 2017  Skype 
SM#5  17. september 2017 Skype 
SM#6  2. oktober 2017  Skype 
SM#7  15. oktober 2017 Etter KO i Chester 
SM#8  1. november 2017 Skype 
SM#9  12. november 2017 Etter KD i London 
SM#10  21. januar 2018  Skype 
SM#11  4. februar 2018  Skype 
SM#12  11. februar 2018 Etter GAUK Dublin 
SM#13  25. februar 2018 Skype 
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SM#14  4. mars 2018  Etter LM – Birmingham 

ANSA UK holder kun fysiske styremøter ved overlappingsmøtet og på søndagen etter nasjonale 

arrangementer. Resterende møter foregår via nett for å holde styreutgiftene nede. 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

ANSA UK har i perioden 2016-2017 hatt jevnlig kontakt med Hovedstyret gjennom både tidligere HS-

rep. Renee Mari Salamonsen og nåværende HS-rep. Thea Holland. Kontakten har i hovedsak foregått 

via telefonsamtaler, e-post og fysiske møter ved arrangementer. Thea har holdt landsleder oppdatert 

på relevante saker for ANSA UK i HS sitt arbeid, og fungert bra som vårt kontaktpunkt opp mot HS og 

Sentralt. Thea var også rask til å ta kontakt med ny landsleder i etterkant av LM for å gjøre overgangen 

så myk som mulig. 

ANSA UK har hatt tett kontakt med ANSA Sentralt i saker hvor dette har vært nødvendig. Responstid 

fra ansatte har variert i noe grad, men samarbeidet har likevel jevnt over fungert meget godt, noe som 

har gitt et solid kommunikasjonsgrunnlag for videre samarbeid. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Lokallag  Lokallagsleder 
Aberdeen   Solveig Marie Wang 
Aberystwyth   Ida Bjerke (nytt styreval til hausten) 
Bath    Serina Handeland Larsen 
Bournemouth   Katarina Hofstad  
Brighton   Helmine Osmundsen 
Bristol    Sverre Aarseth Tunstad 
Cambridge   Heidi Solberg Økland (NYTT LL) 
Chester   Eira Marie Hagland 
Durham   Jarl Magnus Berg Gansum 
Edinburgh   Jacob Grouff Horn  
Essex    Erlend Brekke 
Exeter    Helene Støren 
Glasgow   Martin Wisth Kolltveit (nytt styreval til hausten) 
Kent     Maria Bjerkensjö 
Lancaster    Kristine Gjøs 
Liverpool    Victoria Heskestad (NYTT LL) 
Leeds     Sissel Aarsvold (nytt styreval til hausten) 
London    Camilla Backer (nytt styreval til hausten) 
Manchester    Thea Enger Iversen 
Newcastle    Lars Eric Tveit Ødegård 
Oxford     Silje Jacobsen 
Portsmouth    INAKTIVT LOKALLAG 
Reading    Lise Angelfoss Jørpeland 
Southampton    Inga Schibsted 
St. Andrews    Marie Bredeli Kveim 
Sør-Wales    Ingrid Nilsen 
Warwick    Benjamin Buckle 
Winchester    Mie Marie Hummelvoll Bredesen 
York    Emilie Braathen (nytt styreval til hausten) 

Medlemstall og oppslutning  

1821 medlemmer (15.06.17). 
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Hjemmesider / sosiale medier / avis 

På nettsidene finner man informasjon om landsstyret, vårt organisatoriske arbeid, kommende 

arrangementer og lokallagssidene. På lokallagsidene ligger det kontaktinfo til medlemmene i 

lokallagstyrene, en kort introduksjon av lokallaget, studieby(er) og populære universiteter. Dokumenter 

og møtereferater blir fortsatt lastet opp på nett,slik at alle kan følge vår organisatoriske virksomhet. Alle 

dokumenter blir selvsagt først revidert for å beskytte sensitive personopplysninger, navn o.l. Vi 

oppdaterer nettsidene kontinuerlig slik at informasjon til en hver tid skal være korrekt. 

På overlappingsmøtet ble datoer for landsdekkende arrangementer satt, og disse arrangementene ble 

straks lagt ut på hjemmesidene våre slik at medlemmer kan sette av de aktuelle helgene i god tid i 

forveien. Mer informasjon og promotering av de forskjellige arrangementene blir lagt ut to måneder i 

forveien av det aktuelle arrangementet. 

Per 16.05.17 har Facebook siden til ANSA UK 2,331 likes. Dette gjør at Facebook uten tvil er vår 

viktigste kommunikasjonskanal. Her prøver vi å holde aktiviteten oppe med minst to poster i uken, og 

innhold som engasjerer. Instagram, hvor vi har 465 følgere, brukes først og fremst til å dele bilder og til 

å promotere arrangementene våre. Avtroppende landsstyre startet en ”kampanje” hvor lokallag eller 

enkeltmedlemmer har muligheten til å ta over ANSA UK sin Snapchat og Instagram profil for en uke. 

Dette har vært en stor suksess så langt og er noe påtroppende styre har vedtatt å videreføre fra og 

med høsten og semesterstart. 

ANSA UK ønsker å fortsette med å være aktiv i sosiale medier da dette er glimrende kanaler for å dele 

informasjon, promotere arrangementer og ikke minst en viktig rekrutteringsarena for potensielle nye 

medlemmer – både på nasjonalt nivå og lokallagsnivå. Vi ønsker å tilrettelegge for økt bruk av sosiale 

medier på lokallagsnivå, og å øke synligheten vår på nett. 

Samtidig vil vi fortsette tradisjonen med fire nyhetsbrev i året, som vil inneholde landsleders forord, 

informasjon/oppsummering av fremtidige og tidligere arrangement og andre aktuelle saker. Dette er et 

medium hvor også lokallagene har mulighet til å bidra med stoff. Vi har allerede sendt ut vårt første 

nyhetsbrev i mai, noe som ble godt mottatt. 

Sommerferien er en av de mest krevende periodene på sosiale medier for vår del, men også et av de 

største potensialene. Derfor ønsker vi å opprettholde aktiviteten over sommeren, og særlig rette 

oppmerksomhet mot nye utenlandsstudenter og informasjon om organisasjonen. 

Det har vært flere nyhetssaker i media det siste året relatert til ANSA UK, bl.a.:  

https://www.dn.no/nyheter/2017/05/23/1128/Utenriks/-veldig-skummelt-a-vaere-sa-tett-pa 

Arrangementer hos lokallag 

2014: 98 
2015: 135  
2016: 181 
2017: 106 (per 15.06.17) 

Sammenlignet med skoleåret 2016 er det i 2017 avholdt 16 flere arrangementer per 15.06.17. Dette vil 

trolig medføre at den stigende trenden i Lokallags arrangementer trolig vil vedvare også for 2017. Per 

15.06.17 er det blitt opprettet to nye lokallag, noe som trolig vil bidra til en stadig økning i 

lokallagsarrangementer utover høsten. Videre har studentene i UK hatt en positiv valutautvikling noe 

som gjøre at lokallagene i større handlingsrom med den nåværende lokallagstøtten på 100 NOK. 

https://www.dn.no/nyheter/2017/05/23/1128/Utenriks/-veldig-skummelt-a-vaere-sa-tett-pa
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Nasjonale arrangementer 

Kick-Off (Organisasjonskurs) i Leicester, 16.-18. oktober 2015 

Kick Off 2016 vart halde i Manchester 14-16 oktober 2016 med over 50 deltakarar frå 11 lokallag. Det 

var og to gjester til stades, sjømannsprest Ingrid Ims og HS-representant Thea Holland. Laurdagen 

starta med organisasjonskurs og bursdagsfeiring for ANSA med kake. Deretter var det tid for rebusløp 

i strålande sol før kvelden vart avslutta med bankettmiddag i god ANSA-ånd. 

Karrieredagen 2016 (Symposium) i London, 12. november 2016 

ANSA UK Karrieredagen 2016 ble avholdt lørdag 12. november i London. Det var 9 bedrifter og rundt 

100 deltagende ANSA-medlemmer. Majoriteten av deltakerne studerte i London, mens de resterende 

kom fra rundt om kring i landet. Flere av bedriftene som deltok operer på et internasjonalt basis, samt i 

Norge. Karrieredagen gir bedriftene mulighet til å presentere seg for norske studenter som er interessert 

i å jobbe i og utenfor Norge, og som har utenlandserfaring. Det var Google, Econa, Samfunnsviterne, 

NBIM, Finansdepartementet, Norges Bank, Veidekke, Accenture og Bloomberg som deltok under 

Karrieredagen 2016. Samfunnsviterne, Finansdepartementet og Accenture startet dagen med å holde 

hvert sitt foredrag. Videre holdt hver og en av bedriftene en bedriftspresentasjon. Etter presentasjonene 

fikk studentene mulighet til å stille spørsmål og bli bedre kjent med bedriftene og hva de har å tilby i 

standområdet. Dagen ble avsluttet på The Folly med mingling, med både studenter og representanter 

fra enkelte av bedriftene. 

Games of ANSA UK (GAUK) i Edinburgh, 17.-19. februar 2017 

‘Games of ANSA UK’ (GAUK) ble avholdt i Edinburgh 17.-19. februar 2017 med representanter fra UK, 

Irland, Malta, Slovakia, Russland og ANSA Alumni, som sammen utgjorde en total på nesten 70 

deltagere. Besøkende var også studentprest og HS-representant. Fredagen bestod av innsjekk 

etterfulgt av mat og hygge på restaurant i nærheten av hotellet. Lørdag morgen og formiddag bestod 

av rebusløp hvor deltagerne måtte løse problemstillinger ved poster over hele byen. Gjennom dette var 

fokuset lagånd og ”team building” samtidig som man ble bedre kjent med Edinburgh. Lørdag kveld gikk 

til bankettmiddag, medaljeseremoni og videre ut på byen for de som ønsket det. 

Landsmøtet 2017 (LM) i Newcastle, 11. – 12. mars 2017 

Landsmøtet til ANSA UK ble avholdt i Reading Lørdag 11. og Søndag 12 mars 2017. Under landsmøtet 

var 43 delegater fra lokallag i blant annet London, Canterbury, Essex, Oxford, Warwick, Manchester, 

Liverpool, Lancaster, Chester, Leeds, York, Edinburgh og Glasgow tilstede. I tillegg var vi så heldige å 

ha president i ANSA, Ole Kristian Bratset, studentprest Ingrid Ims og Mathias Meyer fra 

revisjonskomiteen tilstede som gjester. Fredag 10. mars var både deltakere og gjester samlet på All 

Bar One for en sosial sammenkomst før landsmøtet offisielt ble åpnet kl. 09:00 morgenen etterpå. 

Lørdagen var stappet full med program hvor blant annet avtroppende landsstyre gjennomførte sin 

beretning, et internpolitisk arbeidsprogram ble diskutert, president Ole Kristian Bratset informerte om 

ANSA sentralt, studentprest Ingrid Ims gjennomførte et beredskapskurs og endringer av statutter ble 

vedtatt. På kvelden samlet alle deltakere og gjester seg for en gallamiddag hvor humøret var på topp 

og det avtroppende landsstyret ble feiret. Festen fortsatte med et besøk på en nattklubb og da kvelden 

ble avsluttet var alle veldig godt fornøyde med dagen. Klokken 10:00 søndag morgen var stemningen 

til å ta og føle på da valget av et nytt landsstyre startet. Etter mange flotte appeller og flere omvalg var 

det nye landsstyret valgt. Landsmøtet ble hevet kl 13:20. Deltakere og gjester satte da kursen hjemover 

etter en veldig vellykket helg.  

NorskArt i London, 3. & 4. mars 2016 (ANSA London)  

Et arrangement som vi ønsker å vie ekstra oppmerksomhet er utstillingen NorskArt. Dette er en utstilling 

som årlig arrangeres av ANSA London med økonomisk støtte fra landsstyret. Da vår karrieredag 

dessverre ikke når ut til alle våre studenters fagområder, er dette en viktig arena som kan være 

karrierefremmende også for studenter innen kunst, dans, musikk og grafiske fag. Åpningen i år fant 

sted torsdag 23. mars på 5th Base Gallery i Brick Lane – et såkalt hipsterområde i London. 8 talentfulle 
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kunstnere stilte ut sin kunst for nesten hundre besøkende. Mer info om arrangementet finnes i siste 

utgave av ANSAnytt (#2 2017). 

Informasjonstiltak/verving 

ANSA UK har brukt flere kanaler for informasjonsdeling til våre medlemmer, bl.a. e-post, sosiale medier 

og kontaktpersoner. I år som i fjor ønsker vi å rette ett spesielt fokus på sosiale medier, og håper å se 

en økende oppslutnign i følgere og ”likes” på alle plattformer. Disse kanalene er i seg selv viktige 

rekrutteringskilder, siden de ofte er det første som møter nye studenter i UK.  

Informasjonsansvarlig har løpende kontakt med lokallagsstyrene våre, noe som er en tidkrevende, men 

utrolig viktig jobb. I tillegg har hvert styremedlem ansvar for å følge 4-5 LL ekstra nøye for å avlaste 

informasjons-ansvarlig. Det er utfordrende å sørge for at alle lokallag er like godt informert til enhver 

tid. I tillegg skal vi fortsette med Skypemøter med samtlige lokallag til høsten, hvor vi har en grundig 

gjennomgang av ANSAs organisasjonsarbeid, regler for utbetaling av lokallagsstøtte og videre 

retningslinjer/tips. 

Når det kommer til rekruttering har vi et samarbeid med Across The Pond, noe som er veldig viktig for 

oss for å nå ut til nye studenter. ANSA UK deltar på deres «før-avreise-møter» i Norge for å informere 

om ANSA, ANSA UK og medlemsgoder. Dette samarbeidet har fungert meget bra, og ført til verving av 

mange nye medlemmer og grunnleggelser av nye lokallag. Sommeren 2016 vil landsstyret i ANSA UK 

være representert på samtlige av disse møtene i forhåpentligvis både Oslo, Bergen og Stavanger. 

Økonomi 

Årsbudsjett for landet samt budsjettperiode (totale inntekter/utgifter) 

Inntekter:     404 000 NOK 
Utgifter:      433 000 NOK 
Resultat:     -29 000 NOK 

Regnskapstall så langt i budsjettperioden (18.03. – 04.06.) 

Inntekter:     8 836,67 NOK 
Utgifter:      147 205,65 NOK 
Resultat:     -138 368,98 NOK 
Egenkapital UK (04.06.):   98 706,55 NOK 
Total egenkapital lokallag (04.06. (London)): 11 632,09 NOK 

Kommentarer 

Økonomisk endte ANSA UK-året 2016-2017 innenfor budsjettrammene etter meget forsvarlig 

økonomiføring fra fjorårets landsstyre, som ble godkjent av ekstern revisjonskomité på landsmøtet. 

Hittil i styretåret 2017/2018 har landsmøtet i Reading vært den største utgiften på totalt 75.203,05 NOK. 

Vi har også hatt utgifter til det årlige overlappingsmøtet, dog noe mindre enn tidligere år, i tillegg til 

lokallagsstøtte som har blitt utbetalt jevnlig, dette inkluderer hele femten 17. mai arrangementer. De 

eneste inntektene så langt kommer fra landsmøtet. 

Kostnadene for karrieredagen i London vil være noe høyere enn tidligere, grunnen til dette er at årets 

styre har valgt et noe dyrere lokale. Da lokale for karrieredag samt hotell for organisasjonskurs skal 

betales i løpet av sommeren, før mottatt drifts- og frifondstøtte vil det være mulig at økonomiansvarlig 

UK vil kontakte ANSA sentralt for mulig forskudd på støtte slik som tidligere år. Det er verdt å nevne at 

økningen i kostnader på årets KD, vil bli dekket inn av en økning i deltakeravgiften for bedrifter.  

Grunnen til et stort negativt driftsresultat per 04.06.17 er tidlige betalinger av arrangementer og at 

inntekter fra driftsstøtte og Frifond ikke er mottatt ennå. Det er også mer reglen enn unntaket at lokaler 
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og hotell for arrangementer må betales på forskudd, slik at resultatet vil bli ytterligere negativt frem til 

støtteordingene ankommer. Det er allikevel viktig å presisere at den økonomiske bruken så langt i år 

har vært svært sunn. 

Annet: Terrorangrep i UK 

Så langt i 2017 har UK vært vitne til tre ulike terrorangrep, to i London og ett i Manchester. Sett med 

norske øyne har det heldigvis gått bra, men utviklingen er skremmende. Landsleder har hatt et tett 

samarbeid med studentprest Ingrid Ims, som har vært til stor hjelp mens angrepene har pågått. Web-

ansavarlig Thea Høyer var på beredskapseminar hos ambassaden i London for å trene på eventuelle 

hendelser samme dag som det første angrepet i London inntraff. Til slutt er landsleder invitert til møte 

på ambassaden i London til høsten, for å videreføre det gode samarbeidet avtroppende landsstyre 

startet. 

 

Martin Wisth Kolltveit                                             Oslo, 15.06.17 
Landsleder, ANSA UK 
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Årsberetning ANSA Ungarn 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017: 

Landsleder   Delian Amit     Budapest 
Nestleder   Kim Myrhvold     Budapest 
Økonomiansvarlig  Adeel Farooq     Budapest 
Idrettsansvarlig   Ingvild Carlsen     Budapest 
PR og Webansvarlig  Karen Seigerud     Budapest 
Markedsansvarlig  Ida Bertelsen     Budapest 
Styremedlem   Andreas Gimmnes    Budapest 
Styremedlem   Anupam Seth     Debrecen 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Pécs den 29.04.2017: 

Landsleder   Elena Maryon Olsen    Pécs 
Økonomiansvarlig  Joachim Baug     Budapest 
Nestleder   Anna Haraldsen     Pécs 
Styremedlem   Miriam Sollie     Pécs 

Kontaktperson i Hovedstyret: Thea Holland 

Styremøter 

3 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Thea Holland 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Budapest 
ANSA Pécs 
ANSA Szeged 
ANSA Debcrecen 

Medlemstall og oppslutning 

523 medlemmer 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Instagram: Ansaungarn 
Snapchat: Ansaungarn 
Facebook: ansaungarn 

Arrangementer 

Oral Bee og Pimp-lotion-konsert 30.09.2016 i Budapest 

Etter å gjennomført en spørreundersøkelse før sommer, fant vi ut at flere ønsket Oral bee-konsert i 

Budapest. Vi hadde tett samarbeid med Budapest Agency AS, som hjalp oss å finne en god venue for 
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konserten. Billettsalget gikk på nett og for hånd, og det hele ble en suksess med ca 150 studenter til 

stede. Artistene koste seg også under oppholdet. 

Bystyresamling/org.-kurs 19.11.2016 i Budapest 

Vi hadde bysamling/org.-kurs i Budapest ettersom de nye lokallag styrene ble valgt inn. Her ga vi en 

generell innføring på gjennomførte og planlagte arrangement. Økonimiansvarlig hadde et lite foredrag, 

samt studentpresten Hilde Sirnes hadde et beredskapsforedrag. 

Julebord 26.11.2016 i Budapest 

Studentene ønsket julebord, så vi samarbeidet med Budapeset Agency AS og fant en resturant i 

sentrum som ordnet med livemusikk, 3 retters og drikke til. Arrangementet ble utsolgt, og 120 studenter 

møtte opp. Vi hadde billettsalg for hånd og reservering av billeter på nett. Studentene koste seg, vi 

hadde kåringer og maten var veldig god. 

Karpe Diem, Unge Ferrari og Arif-konsert 02.03.2017 i Budapest 

Studentene virket fornøyde og billettprisen var fin. Økonomisk gikk dette relativt pent, da vi hadde tett 

samarbeid med Budapest agency AS. Artistene koste seg også. 

Landsmøte 29.04.2017 i Pécs 

LM 2017 var ganske tøft da var vanskelig å rekruttere nye folk inn i det nye styret. Det gamle styret 

endret statuttene og dermed ble det nye landsstyret bestående av landsleder, nestleder, 

økonomiansvarlig og et styremedlem. 

Standup 29.04.2017 i Pécs 

Standup/humorgalla gikk helt greit. 

Informasjonstiltak/verving 

Det var vanskelig å rekruttere folk til det nye landsstyret. Dette kan komme av at majoriteten av 

studentene i Ungarn bor i en annen by, Budapest. Også kan det komme av at folk er stresset for 

eksamener, og velger da å lese i stedet får å bli med på landsmøtet som ble holdt mitt på dagen. Dette 

er en utfordring som det nye styret kan bedre til neste landsmøte.  

Økonomi 

Økonomisk sett har styret sittet på en del penger som ikke ble brukt av styret før oss som har gitt oss 

mer spillerom for å arrangere større arrangementer. Vi har holdt oss fortrinnsvis i rammegrensen for 

budsjettet vårt og de fleste arrangementene har mer eller mindre gått av seg selv grunnet stor interesse 

og deltagelse. Vi prøvde å engasjere flere til å komme til landsmøte ved å holde stand up I Pécs, dette 

er det eneste arrangementet som gikk noe i underskudd. Under er en oversikt over pengene ANSA 

Ungarn sitter med. På oversikten Under mangler vi utgiftene fra stand up forestillingen grunnet 

manglende faktura fra standup Norge så vi forventer at det vil være noe redusert. 

Bank:  118 249 NOK 
Kontanter: 1 050 NOK (34 540 HUF) 
Egenkapital lokallag: Budapest: 9 894 NOK 

Szeged: 1 300 NOK 
Debrecen: 2 601 NOK 
Pécs:  2 953 NOK 

 
 
Delian Amit                                             Budapest, 08.05.17  
Landsleder, ANSA Ungarn 
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Årsberetning ANSA USA 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Landsleder   Mats Rime Haugen   Athens, Georgia 
Nestleder   Per Gudbrand Braathen   Los Angeles, California 
Økonomiansvarlig  Karoline Poulsen   San Marcos, California 
Informasjonsansvarlig  Liva Aarre Lagerstrand   Santa Barbara, California 

Landsstyret 2017-2018 som ble valgt på landsmøtet i Washington DC den 18. 
mars 2017: 

Landsleder   Liva Aarre Lagestrand   Santa Barbara, California 
Nestleder   Thomas Kolstad Johannesen  West Palm Beach, Florida 
Økonomiansvarlig  Mats Rime Haugen   Athens, Georgia 
Informasjonsansvarlig  Alexandra Eide    New York 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hedda GudimS 

Styremøter 

De store geografiske avstandene mellom styremedlemmene gjør fysiske styremøter ugjennomførbare. 

Gjennom året 2016-2017 har det derfor blitt gjennomført styremøter over Skype, unntaket til dette er 

styremøter forbindelse med arrangementer som Høstseminar, Winter Games og Landsmøtet. 

Styremøter over Skype har blitt gjennomført etter behov, ofte med 3-4 ukers mellomrom. Landsstyret 

for 2017-2018 planlegger å fortsette denne linjen. 

Høstseminar i Minneapolis, MI:  21. oktober 2016 
Winter Games i Breckenridge, CA: 2. februar 2017 
Landsmøte i Washington, DC:  17. mars 2017 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

ANSA USA har hatt mest kontakt med følgende personer fra Hovedstyret og ANSA Sentralt i året 2016-

2017: 

Ole Kristian Bratset 
Tone Hoff 
Nga Bui 
Hedda Gudim 
Hege Kvam 
Camilla Brandt 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA USA har i året 2016-2017 hatt 9 lokallag: 

ANSA Colorado  Jens Christian Løvenskiold 
ANSA Hawaii  Martin Solhaugen (Ny lokallagsleder april 2016) 
ANSA Los Angeles Preben Nicolai Martinsen (Ny lokallagsleder april 2017) 
ANSA Minnesota Caroline Jensen 
ANSA New England Lars Petter Johnsen 
ANSA New York Alexandra Eide 
ANSA North Dakota Magnus Kilen Oen 
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ANSA San Diego Anette Berglie (Ny lokallagsleder april 2016) 
ANSA Washington Andea Westbye 

Medlemstall og oppslutning 

Antall medlemmer i landet (15.04.17): 1148 
Antall medlemmer i landet (15.04.16): 1383 

Vi har opplevd en nedgang i antall medlemmer, men en relativt balansert mengde deltagende 

medlemmer på arrangementer. Dette skyldes i stor grad valutakursendringen for studier i USA. 

Landsstyret 2017/2018 ønsker å imøtekomme deltakere ved arrangementer ved å legge arrangementer 

til byer i nærheten av flere norske studenter og se på muligheten for reisestøtte. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis: 

ANSA USA bruker ansa.no og Facebook-sider aktivt som sine informasjonskanaler, dette gjelder våre 

lokallag også. 

ANSA USA hjemmeside: 
ANSA USA Fb:  https://www.facebook.com/ansausa/ 

ANSA Colorado Fb: https://www.facebook.com/ANSAcolorado/  
ANSA Hawaii Fb: https://www.facebook.com/ANSAhawaii/  
ANSA Los Angeles Fb: https://www.facebook.com/ansalosangeles/  
ANSA Minnesota Fb: https://www.facebook.com/ansaminnesota/  
ANSA New England Fb: https://www.facebook.com/ANSANorthDakota/  
ANSA New York Fb: https://www.facebook.com/ansanewyork/  
ANSA North Dakota Fb: https://www.facebook.com/ANSANorthDakota/  
ANSA San Diego Fb: https://www.facebook.com/AnsaSanDiego/  
ANSA Washington Fb: https://www.facebook.com/ANSA-Washington-169111479963080/  

Nasjonale arrangementer 

Høstseminar 2015 

21.10.16 – 23.10.16, Minneapolis, Minnesota 
Karrieredag fredag i samarbeid med House of Norway. 
Organisasjonskurs lørdag. 
Sosialt arrangement med felles middag lørdag kveld. 
45 deltakere. 

Winter Games 2017 

01.02.17 – 03.02.17, Breckenridge, Colorado. 
Skihelg med fokus på det sosiale.  
Skileker i bakken lørdag, felles middag fredag kveld og lørdag kveld.  
42 deltakere. 

Landsmøtet 2017 

17.03.17 – 19.03.17, Washington, D.C. 
Felles middag fredag & lørdag 
20 deltakere. 

Lokallagsarrangementer 

ANSA Colorado: 4 arrangementer 

7. oktober Kickoff 
12. november Julebord 

https://www.facebook.com/ansausa/
https://www.facebook.com/ANSAcolorado/
https://www.facebook.com/ANSAhawaii/
https://www.facebook.com/ansalosangeles/
https://www.facebook.com/ansaminnesota/
https://www.facebook.com/ANSANorthDakota/
https://www.facebook.com/ansanewyork/
https://www.facebook.com/ANSANorthDakota/
https://www.facebook.com/AnsaSanDiego/
https://www.facebook.com/ANSA-Washington-169111479963080/
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21. april  Easter egg hunt 
17. mai  17. mai-feiring 

ANSA Hawaii: 16 arrangmenter 

3. september Quiz 
21. september Rebusløp 
1. oktober Beachday 
12. oktober Quiz 
26. oktober Quiz 
6. november Vaffelkos med ANSA og Elisa 
12. november Beach Campout 
19. november Christmas ball 
28. januar Rebusløp 
7. februar Quiz 
19. februar Beach campout 
15. mars Quiz 2 
9. april  Volleyball med BBQ 
16. april  Beach campout 
24. april  Årsmøte 
17. mai  17. mai-feiring 

ANSA Los Angeles: 7 arrangementer 

6. november Hike I villmarken 
11. desember ANSApizza 
24. februar Bowling i Venice 
9. april  Surekurs 
22. april  Studentgrøt (Sjømannskirken) 
29. april  Studentmiddag (Sjømannskirken) 
27. april  Valg av lokalstyre 

ANSA Minnesota: 7 arrangementer 

30. oktober Minnesota velkomstkveld 
23. november Norsk tacoonsdag 
2. desember Julebord 
7. februar Vaffelkveld på konsulatet 
23. februar Pizza & Bowling 
18. april  Updown med ANSA 
17. mai  17. mai-feiring 

ANSA New England: 7 arrangementer 

13. september Tirsdagsquiz 
8. november Tapasmiddag 
16. november Vafler + brunost med ANSA og Elisa 
10. februar Fredag på Tico 
17. mars Bowling 
6. april  Karaoke 
30. april  Brunch og årsmøte 

ANSA New York: 3 arrangmenter 

5. november Tur til Washington DC 
25. februar Teparty 
17. mai  17. mai-feiring 

ANSA North Dakota: 4 arrangementer 

23. september Spillkveld 
18. november Kinokveld 
17. februar Kinokveld 
12. mai  Avslutning 
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ANSA San Diego: 6 arrangementer 

24. september Stranddag 
15. oktober ANSA Hike Iron Mountain 
4. november Vaffeltreff 
18. november Julebord 
11. mars Hike 
22. april  Årsmøte 

ANSA Washington: 12 arrangmenter 

9. september Fadderkveld på PLU 
11. september Ekstraordinært årsmøte 
26. september Vaffeltreff med Elisa 
5. oktober Bowling på Paradise Bowl 
29. oktober Halloween 
10. desember Tacokveld 
11. februar Årsmøte 
16. februar Bowlingkveld 
4. mars  Delayed fadderkveld 
16. mars Vaffeltreff med Elisa 
7. mai  Rebusløp 
17. mai  17. mai-feiring 

Informasjonstiltak/verving 

Organisasjonskurset i forbindelse med Høstseminaret blir brukt for å gi informasjon om ANSA, hvordan 

man kan involvere seg, lokallag, og kontaktpersoner. Vi gjør også litt av dette i forbindelse med 

Landsmøte, men det er hovedsakelig Høstseminaret vi bruker for å gi informasjon om ANSA til 

medlemmene. 

På grunn av at USA er et så stort land med norske studenter spredt utover store avstander, legges 

vervingen hovedsakelig opp til lokallagene. Det vil i det kommende året stilles mer krav til lokallagene 

om å planlegge et vervearrangement. 

Organisasjonskurs 

Ble avholdt i forbindelse med Høstseminaret 2016 i Minneapolis, Minnesota. Dette vil bli gjentatt ved 

Høstseminaret 2017 i San Fransisco. 

Landsmøtet 

Landsmøtet blir arrangert i mars måned hvert år. I år ble det arrangert i Minneapolis, Minnesota med 

rundt 20 deltakere. Alle deltakere blir innlosjert på felles hotell, med sosiale arrangementer fredag kveld. 

I år var dette middag og St. Pattys day-feiring. Lørdag formiddag ble landsmøtet avholdt med valg av 

nytt landsstyre. Lørdag kveld var det felles middag i Washington D.C. Gjester ved årets landsmøte var 

informasjonsansvarlig i ANSA Camilla Brandt og Studentprest Elisa Stokke. 

Økonomi 

Egenkapital ANSA USA: 89 444,61 NOK 
Lokallag: Colorado: 2 769,98 NOK 

Hawaii:   3 652,98 NOK 
Los Angeles:  170,50 NOK 
Minnesota:  1 243,34 NOK 
New England:  2 125,32 NOK 
New York:  4 233,49 NOK 
North Dakota:  1 511,14 NOK 
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San Diego:  5 356,06 NOK 
Washington:  1 047,21 NOK 

Annet 

Overgangen fra landsstyret 2016-2017 har gått bra. Vårt fokus frem mot høster er å planlegge 

høstseminar og karrieredag 

Liva Aarre Lagestrand       London, 15.06.2017 
Landsleder, ANSA USA 
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Årsberetning ANSA Østerrike 2016-2017 

Landsstyret 2016-2017 

Leder    Miriam-Sofie Tullien    Wien 
Økonomi   Eleni Glavas     Krems 
Web    Ingrid Hagen      Wien 
Info    Frida Kracht Ur     Wien 
Nestleder   Teodor strand-johansen    Graz 

Landsstyret 2017-2018  

Vil bli valgt i oktober/november 2017! 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hanna Flood  

Styremøter 

Da vi plutseleig har blitt større og har et landsstyre som er spredt over hele Østerrike så har de fleste 

møtene foregått på skype, noe som har 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontakten med Hanna og alle andre har vært veldig bra! 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

Vi er i gang med et lokallag i Graz som vil være helt oppe og går etter sommeren!  

Medlemstall og oppslutning 

ANSA Østerrike blir bare større og større og det er vi vilt fornøyde med! 32 medlemmer!  

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Vi har prøvd oss på å ha Instaram takeover som vi selv har syntes har vært veldig gøy, men det har 

ikke fungert så godt for å nå ut til folk (vi fikk faktisk færre følgere). Vi er med på Norwegern, men 

dessverre ikke veldig. For oss funker Facebook best for å nå ut til folk og deretter e-post. 

Arrangementer 

Landsmøtet, skitur, julebord, 17. mai og sommerfest har virkelig vært suksessfulle med mange 

deltakere. 

Informasjonstiltak/verving 

Vi har hatt utrolig vellykkede arrangementer i år hvor vi har truffet mange nye. ANSA Østerrike vokser 

og dette er kjempegøy! Vi har også fått i gang et lokallag i Graz som snart vil være helt oppe og går.  
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Organisasjonskurs 

Vi er fortsatt sammen med ANSA Sør-Europa på dette arrangementet, dessverre fikk vi ikke promotert 

godt nok i år og gikk fra å ha hatt én påmeldt tidligere til ingen påmeldte. Satser på å reklamere bedre 

til høsten. 

Landsmøtet 

Landsmøtet vårt var absolutt en opptur med mange nye fjes som var engasjerte og ønsket å være med 

videre i ANSA. Det var dyrt å gjennomføre, men absolutt verdt det da det funket som trekkplaster. Vi 

ser frem til å gjennomføre et lignende landsmøte til høsten. 

Økonomi 

Regnskap 11.16-11.17 

 Egenkapital 

Startkapital 20448.02 

   Nåværende  kr 5,972.23  

     

 Konto Faktisk Budsjett Avvik 

Inntekter Driftsstøtte  kr -     kr 4,000.00   kr -4,000.00   
Frifond  kr -     kr 12,000.00   kr -12,000.00   
Landsmøte  kr -     kr 6,000.00   kr -6,000.00   
Andre inntekter  kr 5,248.00   kr -     kr 5,248.00   
1.7.mai  188.01 €    188.01 €   
Totale inntekter  kr 5,436.01   kr 22,000.00   kr -16,563.99  

 

     
Landsmøte  kr -     kr 24,000.00   kr 24,000.00   
Julebord  kr 3,877.00   kr 5,000.00   kr 1,123.00   
Skitur  kr 12,506.00   kr 5,000.00   kr -7,506.00   
17-May  kr 1,466.88   kr 2,000.00   kr 533.12  

 Go-kart  kr -     kr 2,000.00   kr 2,000.00  

Utgifter Untersberg  kr -     kr 2,500.00   kr 2,500.00   
Sommeravslutning  kr -     kr 3,500.00   kr 3,500.00   
Andre utgifter  kr -     kr -     kr -     
Styremøte  2,061.92 €   -2,061.92 €   
Totale utgifter  kr 19,911.80   kr 44,000.00   kr 24,088.20  

 

     

     
Årsresultat  kr -14,475.79   kr -22,000.00   kr 7,524.21  

 
 
 
Miriam-sofie Tullien                                                        Wien, 9. Juni 
Landsleder, ANSA Østerrike 
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Årsberetning ANSA Akuttmedisinsk gruppe (AMG) 2016-

2017 

Utvalgsstyret 

Leder    Kristoffer Øverli Andersen   Odense 
Økonomiansvarlig  Julie Fainberg     Krakow 
Utstyrsansvarlig   Øystein Greger     Martin 
Instruktøransvarlig  Tamer Rieck-Hassan    Dresden 
Kurskoordinator   Eirik Felde Sønstabø    Odense 
PR/info    Thea Sofie Spjudvik    København 
Sponsoransvarlig/vara  Lars Sandven     Turnuslege Norge 

Utvalgsstyret 2017-2018 

Nytt styre blir valgt på årsmøtet 6. september 2017. 

Kontaktperson, og kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontaktperson for AMG har vært Peter Alstad Netland. 

Økonomiansvarlig har hovedsakelig vært i kontakt med Lene Matsen, økonomi- og 

administrasjonskonsulent i hovedstyret.  

Styremøter 

Vi har hatt 9 styremøter så langt i styreperioden, alle over skype med 80% av styremedlemmene til 

stede hver gang. 

Medlemstall og oppslutning 

Per dags dato består AMG av 30 aktive medlemmer/instruktører fordelt på 7 land. Dette er inkludert 8 

nye instruktører som er blitt utdannet og tatt opp ila dette skoleåret. Vi er i tillegg tilsluttet 20 

eksterne/ferdigutdannede instruktører som deltar på kurshelger sporadisk ved behov. 

Vi har hatt cirka 220 kursdeltakere på våre fire kurshelger dette semesteret og et estimat på antallet 

ANSA-medlemmer blant disse er 90-95%. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Vår hjemmeside er akuttmedisinskgruppe.no. Ellers finnes vi på Facebook og Instagram. 

Arrangementer 

Vi har i løpet av studieåret 2017/2018 holdt fire kurshelger i fire ulike byer; Praha, Odense, Bialystok 

og Warszawa. Kurshelgen i Odense var det primært fokus på internutdanning og resertifisering av alle 

AMG-instruktører etter nye norske retningslinjer og kursrevisjon i NRR (Norsk Resuscitasjonsråd), men 

også noen norske studenter lokalt ble kurset. 

I tillegg har vi deltatt på Akuttmedisinsk Seminar i Oslo og ANSA Polens fagseminar 2016 i Warszawa 

i løpet av skoleåret, der vi holdt ulike workshops for deltakerne. 
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Informasjonstiltak/verving 

Gjennom hele studieåret er vi aktive på sosiale medier med å spre informasjon om våre kurshelger og 

hvilke kurs vi tilbyr. Vi prøver å være så synlig som mulig i de ulike studiebyene, slik at alle er godt 

informert om vår gruppe og viktigheten av å delta på kursene våre. 

Vi har også drevet aktiv rekruttering av søkere, og som nevnt tatt opp 8 nye instruktører. Alle er 

medisinstudenter og studerer utenfor Norge, i Europa. 

Økonomi 

Status etter våre tre vanlige kurshelger (Praha, Warszawa og Bialystok) har vært pluss ca 10000. Status 

kurshelg/instruktørsamling i Odense gikk noen tusen i minus. Dette fordi vi hadde store utlegg ift 

reiseutgifter for våre instruktører, og mindre tid til å holde kurs for eksterne, dermed mindre inntekt.  

Vi har mottatt støtte til vårt instruktørkurs fra både Ansa og Nmf, samt støtte til innkjøp av utstyr fra 

Ansa. Begge støttene fra Ansa har vært gjennom Goodwill. I tillegg har vi søkt om prosjektstøtte fra 

Nmf, som har blitt godkjent, men ikke utbetalt enda. 

Ved valg av nytt styre i oktober 2017, anslår vi at sum på konto være ca 40000- 50000 NOK. Store 

deler av disse midlene er øremerket som støtte til erstatning av noe utstlitt materiell i form av avanserte 

anne-dukker til bruk i AHLR-undervisning. 

Vi hadde som mål ved starten av studieåret å opparbeide oss en økonomisk buffer, til hjelp ved feks. 

uplanlagte utgifter og til dekning av utlegg i forkant av kurshelger. Pga instruktørkurset i desember ble 

dette vanskelig, da vi gikk i minus. Planen om oppbygging av buffer blir dermed videreført til neste styre. 

Vi har også denne våren påtatt oss en ny løpende utgift ved å leie lager til vårt utstyr i Warszawa. 

Tidligere hadde vi utstyret vårt i Odense. Dette innebar store transportkostnader og slitasje på både 

personell og utstyr da dette måtte kjøres med innleid varebil flere tusen kilometer i året. Lagerlokalet 

innleid i Warszawa koster noe mer enn lageret vi hadde i Odense (som var privat), men på sikt vil dette 

innebære en betydelig reduksjon av AMGs utgifter ifm. kurshelger. 

 

Kristoffer Øverli Andersen       Odense, 15.06.2017 
Julie Fainberg         Krakow, 15.06.2017 
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Årsberetning ANSA Concerts 2016-2017 

Utvalgsstyret 2017-2018 

Styreleder   Thomas Ballans     Edinburgh 
Økonomiansvarlig  Peder Smith Thjømøe    Edinburgh 
Styremedlem   Jens Petersen     Edinburgh 
Styremedlem   Frida Karlsen     Edinburgh 
Styremedlem   Sarah Ahmad-Johansson   Edinburgh 

Kontaktperson i Hovedstyret: Karl Petter Rygh   

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Nytt styre ble valgt i april 2017 og har siden valget jobbet med å utarbeide rammer for hvordan ANSA 

Concerts skal se ut i fremtiden. Utvalget ble gjenopplivet, da det ikke hadde vært noen aktivitet det siste 

året. Kontakten med hovedstyret har hovedsakelig dreid seg om å utarbeide nye rammer for arbeid, og 

se på hvordan arbeidet kan finansieres i tiden fremover. 

Styremøter 

04.07.2017, Oslo 

Medlemstall og oppslutning 

5 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

https://www.facebook.com/ANSAConcerts/ 

Arrangementer 

Kommer 

Økonomi 

Utvalget har per dags dato ingen egen økonomi. 

 

Thomas Ballans        Ullern, 04.07.17 
Utvalgsleder 
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Årsberetning ANSA Medisin 2016-2017 

Utvalgsstyret 2016-2017 

Styremedlem   Julie Syltern     Odense i Danmark 
Styremedlem   Stine Kvernevik     Budapest i Ungarn 
Styremedlem   Silje Annette Løseth Rivrud   Martin i Slovakia 
Styremedlem   Sigrid Elise Buck    Martin i Slovakia 

Utvalgsstyret 2017-2018 som ble rekruttert inn i april/mai 2017: 

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 

Kontaktperson i Hovedstyret: Peter Netland 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Hovedsakelig gjennom messenger og e-post. 

Styremøter 

Ingen – kommuniserer via Facebook. 

Medlemstall og oppslutning 

Likes på Facebook i juni 2017: 1532 (opp fra 1303 likes i juni 2016) 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

ansa.no/ansa_medisin  
Facebook: ANSA Medisin 

Arrangementer 

Ingen. 

Informasjonstiltak/verving 

Oppdaterer regelmessig Facebook-side med relevante artikler, lenker til arrangementer og annet info 

fra både Nmf, AMG og ANSAland med medisinstudenter. Svarer på spørsmål som kommer inn på 

Facebook-siden eller e-post. Skrevet blogginnlegg med intervju av medisinstudent i Irland – det kommer 

flere av disse. 

Økonomi 

ANSA Medisin har hverken budsjett, regnskap eller egenkapital. 

http://www.ansa.no/ansa_medisin
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Annet 

Ønsker å få litt bedre struktur og oversikt i utvalget, samt økt inspirasjon. Skal bruke sommeren på å 

fordele litt oppgaver, spørre etter nye ideer og lignende. 

 

Sigrid Elise Buck      Norwegian Flight mellom Krakow og Oslo, 14.06.2017 
Utvalgsleder 
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Årsberetning ANSA Realfag 2016-2017 

Utvalgsstyret 2016-2017 

Utvalgsleder   Ørjan Holm    San Francisco 
Økonomiansvarlig  Kjetil Laupsa Stene   Alumni (tidl. London) 
Webansvarlig   Anders Barstad Gjeruldsen  Milano 
Styremedlem   Sophie Kilaas    Toulouse 
Styremedlem   Karl-Henrik Lønn   Melbourne 

Utvalgsstyret 2017-2018 som ble valgt på årsmøtet: 

Utlysning av nytt styret er for tiden ute på Facebook-siden vår. Ser ikke ut pr dags dato at noen i det 

nåværende styret blir å søke om å fortsette. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Tomas Engebretsen 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

1 HS-møte pluss e-poster igjennom året når vi har vært usikre på hvor mye «selv-styre» og spillerom 

vi har. 

Styremøter 

Vi har holdt fire møter over Skype i løpet av perioden august-juni. På grunn av store tidsforskjeller til 

styremedlemmene har det vært vanskelig å finne tidspunkt som har passet alle til å gjøre det hyppigere. 

Ellers har vi hatt en god dialog og diskusjon internt på vår Facebook-chat. 

Medlemstall og oppslutning 

Vanskelig å beregne antall realfagstudenter som er med i ANSA. Vår Facebook-side har så langt 170 

likes. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Vår plattform er: https://www.facebook.com/ANSARealfag/ 

Arrangementer 

Stand på KD i London samt at styremedlemmer har vært på KD i Oslo og på Asia Convention.  

Informasjonstiltak/verving 

Vår kommunikasjonskanal har hovedsakelig vært igjennom Facebook-innlegg, men har også vært via 

samtaler og diskusjoner I løpet av andre arrangementer arrangert av ANSA, som KD i London og Oslo. 

 

Ørjan Holm                                    San Francisco, 17.06.17 
Utvalgsleder 
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Årsberetning ANSA Samfunn 2016-2017 

Utvalgsstyret 2016-2017 

Leder    François-Xavier Lefébure   Dublin 
Redaktør   Emilie H. Braathen    York 
Økonomi   Johan A. Liseth Hansen    Amsterdam 

Utvalgsstyret 2017-2018 som ble valgt på årsmøtet: 

Utvalgsstyret 2017-2018 ikke utlyst ennå. 

Kontaktperson i hovedstyret: Hedda Gudim 

Kontakt med hovedstyret og ANSA Sentralt 

Kontakt mellom Hedda Gudim og Francois-Xavier Lefebure via e-post, Facebook og Skype. Vi møtte 

også GF som fant sted i Dublin. 

Styremøter 

Skype styremøte i september. Kontinuerlig kommunikasjon med styret via Facebook og e-post. 

Medlemstall og oppslutning 

Alle ANSA-medlemmer som studerer samfunnsvitenskapelige fag er automatisk medlemmer av ANSA 

Samfunn. Vi har til sammen 1638 medlemmer. Det faget som har mest ANSA Samfunns medlemmer, 

er psykologi (434 studenter), og det faget som har minst, er forretningsjuss (4 medlemmer). 

Totalt 1638 medlemmer: 

Arkeologi:    7 
Filosofi:    12 
Freds- og konfliktstudier:  8 
Historie:    43 
Internasjonale relasjoner:  164 
Internasjonalt arbeid:   6 
Journalistikk:    54 
Juss:     124 
Forretningsjuss:   4 
Internasjonalt juss:   15 
Kriminologi:    42 
Media/kommunikasjon:   69 
Menneskerettigheter:   6 
Områdestudier:    7 
Psykologi:    434 
Religion:    6 
Samfunnsgeografi:   15 
Samfunnsøkonomi:   79 
Sosialantropologi:   26 
Sosiologi:    83 
Statsvitenskap:    148 
Utviklingsstudier:   31 
Andre humanistiske fag:  111 
Andre samfunnsfag:   126 
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Andre sosialfag:   18 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

ANSA Samfunns hjemmeside: 
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansautvalg-samfunn/ Den gir tilgang til Facebook-
siden og Utlendighet. 

Vi bruker Facebook-siden (https://www.facebook.com/ansasamfunn/) for innkalling av bidrag til 

Utlendighet. Vi deler også ut medlemsbladet via Facebook-siden, bruker den for promotering av 
Fagdagen og for å dele annen relevant informasjon.  

Tilgang til Utlendighet finnes her: 
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansautvalg-samfunn/utlendighet/ 

Vi gir vanligvis ut 4 utgaver av Utlendighet i året. Det tredje utgaven fikk kun ett bidrag, derfor bestemte 

vi å utsette fristen til 1.08 og byttet tema. Det kan hende at det blir kun 3 utgaver av Utlendighet inntil 

september. 

Vi gir også ut fellesmail til alle i ANSA Samfunn for innkalling av bidrag til Utlendighet. Det er en effektiv 

måte å nå ut til alle medlemmer samtidig. Vi har kun 257 personer som ’liker’ Facebook-siden vår, noe 

som er veldig få i forhold til de 1638 medlemmer ANSA Samfunn har. Derfor ønsker vi å fortsette med 

sending av fellesmail. Det er visst en grense på 4 mail/år som er tillatt. Jeg mener at det er ganske lite, 

og om vi kunne få flere sendinger av fellesmail, ville det bli satt veldig pris på. 

Arrangementer 

Fagdagen tok sted i sammenheng med karrieredagen, den 20. desember. Siden jeg hadde eksamen i 

Dublin selve dagen og dagen etter, kunne jeg ikke delta.  

Tema var USAs nye rolle i verdenspolitikken. Med valget i november 2016, diplomatiske kriser i sør-

Kina havet, Nord-Korea og krigen i Syria, tenkte vi at dette var et veldig relevant tema.  

Utfordringen var å finne relevante debattdeltagere. Vi fikk mange negative responser siden fagdagen 

var veldig nær juleferien. Vi hadde en deltager fra Prio og to fra IFS (Europa sikkerhetsstudier og Asia 

sikkerhetsstudier). En deltager avlyste i siste minutt, og Aftenpostens korrespondent i Moskva kunne 

delta kun via Skype, noe som ikke var ideelt. 

Jeg strevde med å finne en ordfører pga dårlig planlegging fra min side. Takket være Emilie fant vi 

noen som kunne stille opp som ordfører.  

Det er snakk om felles arrangement med ANSA Økonomi. Fellesdebatt eller lignende (tema om 

samfunnsøkonomi), eventuelt i sammenheng med GF eller i løpet av sommeren. Det er noe som sikkert 

kan konkretiseres med neste utvalg. 

Informasjonstiltak/verving 

Oppkalling for søknader i neste utgave, nytt styre blir valgt mellom juli-september. 

http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansautvalg-samfunn/
https://www.facebook.com/ansasamfunn/
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansautvalg-samfunn/utlendighet/
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Økonomi 

 

Annet 

Til slutt vil jeg takke Emilie Braathen og Johan Liseth Hansen for deres utmerkede jobb som redaktør 

og økonomiansvarlig, for deres tålmodighet og råd. De har vært til stor hjelp og utførte jobben sin på 

en ansvarlig og profesjonell måte. 

 

Francois-Xavier Lefebure                                 Oslo, 15/06/2017 
Utvalgsleder 
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Årsberetning ANSA Students Help Students 2016-2017 

Utvalgsstyret 2016-2017: 

SHS Budapest: 
Leder      Karoline Louise Rysst Pettersen   Budapest 
Nestleder     Birgitte Tholin     Budapest 
Økonomiansvarlig   Anders Helgeland    Budapest 
Arrangementansvarlig    Olai-Rød Larsen    Budapest 
Informasjonsansvarlig   Maren Baarlid     Budapest 
Webansvarlig    Rannveig Stokke    Budapest 
Styremedlem     Kaja Nåvik Sund    Budapest 
Styremedlem   Marianne Ydstebø    Budapest 
Styremedlem   Magna Heir     Budapest 
Styremedlem   Julie Karoline Weltzien    Budapest 
Styremedlem   Malin Syvderud Moland    Budapest 
Styremdelem   Victoria Faukse     Budapest 
Styremedlem   Sofie Oen     Budapest 
Styremedlem   Mariam Anjum     Budapest 
Styremedlem   Ingvild Holm Vindenes    Budapest 
Styremedlem   Victoria Elise Høgtun    Budapest 

SHS Pécs: 
Leder     Maria Steigen     Pécs 
Nestleder   Åshild Fossum Eriksen    Pécs 
Økonomi   Zina Mulabec     Pécs 
Arrangementsansvarlig  Soheil Swahili Jazbani    Pécs 
PR og media    Martin Gustavson    Pécs 
Design    Sandra Angell Steffensen   Pécs 
Sekretær   Astrid Tølløfsrud    Pécs 
Styremedlem    Une Celine Grønsdal    Pécs 
Styremedlem   Jenny Glad-Ørbak     Pécs 
Styremedlem   Martine Brøvig     Pécs 
Styremedlem   Romina B. Berg     Pécs 
Styremedlem   Emilie Nygaard Woll    Pécs 
Styremedlem   Madeeha Ehsan    Pécs 
Styremedlem   Nima Mohammadi    Pécs 
Styremedlem   Sofia Thy      Pécs 
Styremedlem   Kathleen Gatpo     Pécs 
Styremedlem   Jode Ahmadhi     Pécs 
Styremedlem   Nadia Akhtarshenas    Pécs 
Styremedlem   Rashed Ibrahim Alsheyah   Pécs 
Styremedlem   Amr Alaraj     Pécs 
Styremedlem   Hesham Alasmar    Pécs 

Utvalgsstyret 2017-2018: 

SHS Budapest: 
Leder    Karoline Louise Rysst Pettersen   Budapest 
Nestleder   Maren Baarlid     Budapest 
Økonomiansvarlig  Kaja Nåvik Sund    Budapest 
Arrangementansvarlig  Martine Mordt     Budapest 
Informasjonsansvarlig  Ida Høiland Hove    Budapest 
Webansvarlig   Magna Heir     Budapest 
Kakesalgansvarlig   Rannveig Stokke    Budapest 
Styremedlem    Julie Karoline Weltzien    Budapest 
Styremedlem   Marianne Haverstad    Budapest 
Styremedlem   Marte Friberg Otterstad    Budapest 
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Styremedlem   Ronja Furnes     Budapest 
Styremedlem   Hannah Kristine Buck    Budapest 

Kontaktperson i Hovedstyret: Thea Holland 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Utvalget har god kontakt med kontaktpersonen vår i hovedstyret, Thea Holland. 

Styremøter 

Vi har har hatt 8 styremøter i Budapest gjennom året hvor vi har diskutert hvordan vi kan tjene mest 

mulig penger til det nye prosjektet vårt i Ermihalyfalva i Romania. Vi har arrangert flere eventer som vi 

har diskutert både før og etter. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

SHS har et hovedstyre i Budapest og et lokallag i Pécs. Lederen i SHS Pécs er Maria Steigen. 

Medlemstall og oppslutning 

SHS Budapest: 16 medlemmer med svært god oppslutning på møter. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

https://www.facebook.com/ansa.shs/ 
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansautvalg-students-help-students/ 
Instagram: ANSASHS 

Arrangementer 

Høst 2016 

Budapest 

Romaniatur med styret i september for å finne nytt prosjekt 
Oktoberfest i oktober i Budapest 
Flere kakesalg ved universitetene; Semmelweis og ELTE i Budapest 
Secreat Santa-lodd under ANSA julegrøten i Budapest 
Julegaveinnsamling til skolen i Ermihalyfalva 

Pécs 

Volleyballturnering med grilling 
Klesinnsamling før Romaniatur 
Loddsalg ved ANSAs julegrøt på POTE 
Flerekakesalg ved POTE 

Vår 2017 

Budapest 

Klesinnsamlinger før romaniatur 
Fellestur Romania 2018  
Kakesalg jevnlig ved universitetene og på pubquiz 
Loddsalg under pubquiz 

http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/utvalg/ansautvalg-students-help-students/
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Pécs 

Cocktails for a Cause 
Klesinnsamling til Romaniaturen 
Romaniatur 
Flere kakesalg ved POTE 

Informasjonstiltak/verving 

Vi har postet informasjon om prosjektet jevnlig på vår Facebook-side, hjemmeside og Instagram-konto. 

Vi har også laget brosjyrer som vi har delt ut under kakesalgene og på pubquizer. Vi har jobbet med å 

promotere fler medlemmer da mange av våre medlemmer vil være ferdig i Budapest 2017. 

Økonomi 

 

Regnskap SHS Ungarn 2016/2017     

     

Inntekter HUF  NOK  

Donasjon   NOK 12 270,00  

Kakesalg    NOK 10 575,00  

Oktoberfest   NOK 29 843,00  

Lotteri ANSA Budapest   NOK 4 825,00  

Pecs Vollyball   NOK 10 855,00  

Pecs kakesalg   NOK 10 746,00  

Pecs Coctails for a cause   NOK 22 700,00  

Romaniatur    NOK 20 111,00  

Total   NOK 121 925,00  

     

     

Utgifter    

Møter   NOK 396,46  

Kjøleskap, gressklipper, div   NOK 7 120,57  

SHS informasjonshefter   NOK 372,00  

ved til studenthjem   NOK 1 356,00  

Pecs kakesalg   NOK 399,00  

Pecs Coctails for a cause   NOK 9 424,00  

Pecs Vollyball   NOK 3 503,00  

leker skole   NOK 1 180,00  

Oktoberfest   NOK 3 094,00  

Romaniatur Vår*   NOK 30 369,00  

Romaniatur Høst*   NOK 8 108,00  

Lotteri    NOK 193,00  

Total   NOK 65 515,03  

     

Resultat    NOK 56 409,97  

 
* Utgiftene til Romaniaturene vår og høst har gått til donasjonspakker til fattige familier i slummene i 

Targu Mures i Romania og transport frem og tilbake. 
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Annet 

SHS har startet et nytt prosjekt i år. Vi bygger et Day-care senter i Ermihalyfalva i Romania til svært 

vanskeligstilte barn under fattige kår. Her kan de få hjelp til skolearbeid, vasket klær, dusj, varme, lære 

og lage mat, få et varmt måltid om dagen og leke sammen til sen ettermiddag. Det skal også bli mulighet 

for å overnatte her når alt er ferdig.  

Vi har også gitt ut ca 20 familiepakker til slumområdene i Romania med blant annet vaskemiddler, 

kjøkkenutstyr, leker, rengjøringsgjenstander, sokker, donerte klær, sko og bøker. 

I tillegg til dette har vi hjulpet studenthjemmet med å kjøpe ved til vinteren, mikrobølgeovn, kjøleskap, 

gressklipper og ovn. 

 

Karoline Louise Rysst Pettersen     Budapest, 10.06.17 
Utvalgsleder 
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Årsberetning ANSA Veterinær 2016-2017 

Utvalgsstyret 2016-2017 

Utvalgsleder   Mia Schjelderup Himle    Budapest 
Nestleder   Anne-Marte Grotle Røys   Budapest 
Økonomiansvarlig  Anja Kaasa     Budapest 
Webansvarlig   Erlend Solem     Kosice 
Styremedlem   Martine Johanne Jonassen   Budapest 
Styremedlem   Maren Løvås     Brno 
Styremedlem   Ole Maribu     Budapest 
Styremedlem   Marie Oskarsen     Budapest 

Utvalgsstyret 2017-2018: 

Ansa Veterinær velger nytt utvalgsstyre i oktober hvert år, etter holdt fagseminar. Det sittende styret 

ble valgt oktober 2016, og skal sitte til oktober 2017. Deretter blir det valgt nytt styre. 

Kontaktperson i Hovedstyret: Hanna Flood 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Informasjon fra og kontakt med Hovedstyret har gått igjennom vår kontaktperson, Hanna Flood. Vi har 

hatt god kontakt gjennom utvalgsåret med jevnlige Skype-møter. Jeg har også vært i kontakt med 

forskjellige representanter fra Hovedstyret i henhold til Web og Økonomi. Jeg har opplevd at det er lett 

å komme i kontakt med disse personene, og informasjonsflyten er god. 

Styremøter 

Styremøter i ANSA Veterinær skjer via Skype, ettersom styremedlemmene er boende i forskjellige 

studieland. Styremøter tar sted omtrentlig en gang i måneden, eller etter behov. Når fagseminaret 

nærmer seg på høsten, har vi hyppigere styremøter. 

Saksplan og møtereferat skrives før, og etter, hvert styremøte. 

Lokalgrupper/kontaktpersoner 

ANSA Veterinær har ikke lokalgrupper utenfor utvalget. Vi er ett enkelt styre, med styremedlemmer fra 

forskjellige studiebyer rundt om i Europa, som representerer ANSA Veterinær.  

Medlemstall og oppslutning 

Hvert år i oktober arrangerer vi i ANSA Veterinær et veterinærmedisinsk fagseminar, hvor vi inviterer 

veterinærstudenter fra alle medlemsland til å delta. Interessen er stor hvert år, og vi estimerer å selge 

omtrent 120 billetter hvert år. 

Til fagseminaret 2016 solgte vi 105 billetter. 
Til fagseminaret 2015 solgte vi 110 billetter. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

ANSA Veterinær har flere sosiale media plattformer; vi har ANSA Veterinær’s Facebookside, 

Instagram, Snapchat, Blogg og hjemmeside på ANSA.no. Per i dag har vi 483 følgere på vår 
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Facebookside, noe vi er veldig stolte av! Facebooksiden brukes til å dele relevant informasjon til 

veterinærstudenter angående ANSA, jobb- og praksismuligheter i Norge, og nyhetssaker angående 

veterinærmedisin. Facebooksiden brukes også til å dele informasjon i forhold til vårt fagseminar. 

Instagram og Snapchat er en funksjon ANSA Veterinær tok i bruk i 2016. Dette var for å utvide 

medieplattformen vår, og for å få flere medlemmer/ og ikke-medlemmer, til å ta del i ANSA Veterinær. 

Instagram-kontoen vår brukes til å ”reposte” andre veterinærstudenters bilder, dersom de bruker 

”hashtaggen(#)” vår, ansavet. Bildene er fra studentenes egen studiehverdag, i deres respekterte 

studieland. På denne måten lar vi medlemmer ta del i ANSA Veterinær, hvor de også blir engasjert i å 

følge ANSA Veterinær videre. 

Snapchat er en funksjon alle styremedlemmene kan bruke for å gi følgere et innblikk i vår 

studiehverdag. 

Bloggen på ANSA.no satt vi opp slik at medstudenter kunne dele sine opplevelser og tanker rundt 

studiet, og livet som utenlandsstudent. Utgangspunktet vårt var at alle styremedlemmene skulle skrive 

ett innlegg i løpet av styreåret, samt oppfordre så godt vi kunne til at medstudenter ville sende inn sine 

innlegg. Det har vist seg å være lettere sagt enn gjort. Det har vært stille på bloggen en stund nå, og 

studenter er ikke så ivrige lengre. Endringer i hvordan vi tilnærmer oss studenter, og informasjon samt 

oppfordringer på sosiale medier, bør tas til betraktning. 

ANSA Veterinærs hjemmeside på ANSA.no inneholder all oppdatert kontaktinformasjon til styret, samt 

relevant informasjon angående arrangementer og nyhetssaker. 

Arrangementer 

Hvert år i oktober arrangerer vi i ANSA Veterinær et veterinærmedisinsk fagseminar hvor vi inviterer 

veterinærer og professorer fra Norge til å komme å holde foredrag for veterinærstudenter i utlandet. De 

siste par årene har fagseminaret holdt sted i Budapest, Ungarn. Sted for arrangementet blir valgt etter 

hvor utvalgsleder og nestleder studerer, ettersom dette har vist seg å være gunstig. Alt fra kontakt med 

fremtidige foredragsholdere og sponsorer, underholdning, lokaler og billettservice, er det styret i ANSA 

Veterinær som ordner. Det er en prosess vi bruker hele utvalgsåret på, og som vi jobber i mot, fra og 

med forrige fagseminar. 

Ettersom fagseminaret er fullt avhengig av sponsorer for å kunne arrangeres, er dette noe vi jobber 

mye med. Kontakt og bekjentskap med sponsorer i Norge, samt god innsats og arbeid fra 

styremedlemmene, er det vi er avhengig av. Dette er mye av grunnen fagseminarene er så viktige for 

oss – det å knytte kontakter og bekjentskap med fremtidige kolleger og samarbeidspartnere i Norge, er 

en mulighet utenlandsstudenter får lite av. Derfor er vårt årlige arrangement et viktig knutepunkt for 

mange studenter.  

Fagseminaret 2017 har blitt satt til 7.-8. oktober i Budapest. Vi i ANSA Veterinær har allerede skaffet 

sponsorer samt foredragsholdere som har takket ja til å delta på arrangementet. Vi gleder oss til i 

høsten! 

Informasjonstiltak/verving 

Nytt styrevalg skjer på siste dag av fagseminaret hvert år, i oktober. Da kan de som vil stille til valg. 

Dersom det er flere studenter som stiller til forskjellige verv, blir det avstemning hvor deltakerne på 

fagseminaret velger frem sin kandidat. Vi har 8 verv i ANSA Veterinær, og målet hvert år er å få 

styremedlemmer fra så mange forskjellige studieland som mulig. Da sikrer vi oss representanter som 

lettere kan formidle informasjon og engasjement for ANSA Veterinær rundt om i Europa. 
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I dag består styret i ANSA Veterinær av studenter fra henholdsvis Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Målet 

er å verve flere styremedlemmer fra andre studiesteder rundt om i Europa, e.g. Polen, England, 

Danmark m.m. 

Økonomi 

Budsjetterte/foreløpige inntekter og utgifter, ANSA Veterinær: 

 Startkapital   

  78 459,80 

   

Inntekter Billettsalg 30 000 

 Sponsor 60 000 

 Goodwill 10 000 

 Sum inntekter 100 000 

   

Utgifter Fagseminar/ styremøte Wroclaw 10 000 

 Fagseminar Budapest Middag lørdag 50 000 

 Fagseminar Budapest Middag fredag 15 000 

 Fagseminar Budapest Underholdning 5 000 

 Fagseminar Budapest Forelesere 25 000 

 Fagseminar Budapest Billettservice 2 500 

 Fagseminar Budapest Lunsj 7 500 

 Fagseminar Budapest Reiseutgifter 3 000 

 Fagseminar Budapest Fotograf 1 000 

 Fagseminar Budapest Premier 1 000 

 Fagseminar Budapest Forfriskninger 3 000 

 Fagseminar Budapest Diverse 500 

 Fagseminar Budapest Overlappingsmøte 1 000 

 Sum utgifter 124 500 

   

 Resultat -24 500 

 
Vi i ANSA Veterinær regnskapsfører ikke så mye, ettersom vi kun har ett arrangement i året, som alle 

utgifter går til. 

 

Mia Schjelderup Himle      Budapest, 14.06.2017 
Utvalgsleder 
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Årsberetning ANSA Økonomi 2016-2017 

Utvalgsstyret 2016-2017 

Leder    Magnus Heltne     Dublin 
Nestleder   Katinka Oxaas Straume    Valetta 
Økonomiansvarlig  Atle Berglie Johansen    Grand Forks 
Informasjonsansvarlig  Fanny Koren Brekke    København 
Karrieredagsansvarlig  Mathias Grotli     Melbourne 

Utvalgsstyret 2017-2018 som ble valgt på årsmøtet: 

Leder    Magnus Heltne     Dublin  
Nestleder   Katinka Oxaas Straume    Hamburg 
Informasjonsansvarlig  Fanny Koren Brekke    København 
Karrieredagsansvarlig  Mathias Grotli     Aarhus 

Kontaktperson i Hovedstyret: Kamilla Risanger 

Kontakt med Hovedstyret og ANSA Sentralt 

Utvalget har hatt jevnlig kontakt med HS-representanten gjennom året, i tillegg til deltagelse på HS#2, 

lederdag i Oslo i desember og HS#3. 

Styremøter 

24. august 
13. oktober 
23. november 
29. januar 
17. april 
4. mai 

Medlemstall og oppslutning 

Utvalget har hatt økende antall følgere på Facebook og Instagram. 

Hjemmesider / sosiale medier / avis 

Se Informasjonstiltak/verving 

Arrangementer 

Karrieredag i London 
Årsmøtet i Econa 

Informasjonstiltak/verving 

I tillegg til stand på karrieredagen i London har utvalget hatt en rekke aktiviteter i sosiale medier. To 

bloggserier, videoblogg og insta-takeover har bidratt til å øke utvalgets synlighet. Disse aktivitetene har 

vi fått god respons på, men vi har merket oss at Facebook er mer effektivt enn Instagram. 
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Økonomi 

Utvalget har ingen økonomi. 

Annet 

Styret jobber med en aktivitetsplan for neste år, og vi håper på å få til flere arrangementer. Utvalgsstyret 

har gjennom året hatt et godt samarbeid med Econa. Vi planlegger å fortsette med dette til høsten. 

Det er litt usikkerhet blant styret om hvem som kommer til å fortsette til høsten. Når planene er avklart, 

vil vi fordele rollene, og supplere med nye styremedlemmer. 

 

Magnus Heltne                                             Asker, 14.06.2017 
Utvalgsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


