
Statuttendringsforslag 1 
Forslag: Endring i §21 
Foreslått klassifisering: B 

Gjeldende ordlyd: 

Generalforsamlingen velger referent som protokollfører forhandlinger 
og vedtak. Referat skal innen en måned sendes ut til landsstyrene og 
alle deltagere på Generalforsamlingen.  

Forslag til ny ordlyd: 

Generalforsamlingen velger referent som protokollfører forhandlinger 
og vedtak. Referat skal innen én måned gjøres tilgjengelig for lands- 
og utvalgsstyrene, og alle deltakere ved generalforsamlingen.  

Begrunnelse: 

Gjeldende praksis er i dag å publisere referatet på ANSAs nettsider 
senest én måned etter generalforsamlingen har funnet sted. 
Utvalgsstyrene er også lagt til her. De har ikke stemmerett under GF, 
men burde like fullt underrettes om organisasjonens virksomhet for å 
symbolisere at de utgjør en viktig del av ANSA. 

Statuttendringsforslag 2 
Forslag: Ny statutt §53 
Foreslått klassifisering: B 

Forslag til ny ordlyd: 

Utvalgsstyrer som disponerer økonomiske midler skal minimum besta ̊ 
av leder og økonomiansvarlig.  

Begrunnelse:  

Denne statutten ønskes lagt til for å tydeliggjøre reglene rundt utvalg, 
da det i dag ikke står nevn noen steder hva som kreves av et 
utvalgsstyre. Arbeidsgruppen mener det er hensiktsmessig at 
utvalgsstyrer som disponerer midler har de samme kravene som 
landsstyrer, da noen utvalg har større budsjett enn mange landsstyrer. 

Statuttendringsforslag 3 
Forslag: Ny statutt §56 
Foreslått klassifisering: B 

Forslag til ny ordlyd: 

Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal ha sin bakgrunn fra ANSA. 
 
Begrunnelse: 

Det står ikke spesifisert hvordan valgkomiteens oppsett skal være. 
Arbeidsgruppen mener det er hensiktsmessig at flertallet av 
valgkomiteens medlemmer skal ha sin bakgrunn fra ANSA. 
Arbeidsgruppen anerkjenner viktigheten av å ha eksterne medlemmer 
i valgkomiteen, men ønsker ikke at dette skal gå på bekostning av det 
tidligere tillitsvalgte kan tilføre organisasjonens minne. 

Statuttendringsforslag 4 
Forslag: Endring av §10 og 
§11 
Foreslått klassifisering: A 

Gjeldende ordlyd:  

§10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive Landsstyret, 
ekskludere et medlem fra organisasjonen eller frata medlemmet sitt 
tillitsverv dersom vedkommende har: 
- foretatt graverende misligheter 
- misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ANSA slik at andre 
medlemmer, tillitsvalgte, eller organisasjonen kan være 

skadelidende.  Eksklusjonen skal behandles som en vedtakssak i 

ANSAs Hovedstyre. Vedkommende har rett på sakspapirer to – 2 – uker 
før møtet og har tilsvarsrett i saken.  

§11. Avgjørelsen om eksklusjon kan ankes til Generalforsamlingen. Ved 



en anke utsettes avgjørelsen til Generalforsamlingen har truffet sin 
beslutning. En eventuell anke skal sendes Hovedstyret og Landsstyrene 
senest åtte – 8 – uker før Generalforsamlingen trer sammen. Ved anke 
suspenderes vedkommende fra alle verv i ANSA og ANSA Alumni frem 
til anken er ferdig behandlet. Vedtak om fortsatt eksklusjon under 
Generalforsamlingen fordrer to tredjedels – 2/3 – flertall.  

Forslag til ny ordlyd:  

§10. Generalsekretær, i samråd med ordførerkollegiet, kan 
ekskludere et medlem fra organisasjonen eller frata medlemmet sitt 
tillitsverv dersom vedkommende har: 
- foretatt graverende misligheter 
- misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ANSA slik at andre 
medlemmer, tillitsvalgte, eller organisasjonen kan være skadelidende.  

§11. Avgjørelsen om eksklusjon kan ankes til hovedstyret. 
Vedkommende har rett på sakspapirer to – 2 – uker før møtet og har 
tilsvarsrett i saken. Vedkommende suspenderes fra alle verv i ANSA 
frem til anken er ferdig behandlet. Dersom det foreligger en 
politianmeldelse mot et medlem av organisasjonen kan 
vedkommende suspenderes midlertidig mens saken behandles i 
rettsvesenet.  

 
Begrunnelse: 

Generalsekretær i samråd med ordførerkollegiet bør være 
beslutningstakere i saker om ekskludering, og kunne ekskludere 
medlemmer uten at hovedstyret må informeres.  

Muligheten til å anke vedtak om ekskludering til generalforsamlingen 
kan i enkelte saker være belastende for både ANSA som organisasjon 
og involverte parter. I tilsvarende organisasjoner er anke til 
sentralstyret vanlig. 

Denne statutten foreslås for å gi GS/OK muligheten til å suspendere 
midlertidig mens en sak er pågående. Forslaget er basert på innspill 
fra ekspert i LNU med bakgrunn i hvordan anmeldelser vanligvis 
behandles i organisasjoner. Da bevares organisasjonens og 
fornærmedes beste, men medlemmer som er anmeldt for ulike forhold 
får sin rettssikkerhet bevart på samme tid. Når saken sluttstilles, 
enten ved dom, frifinnelse eller henleggelse vil så GS/OK gjøre en ny 
vurdering på om medlemmet skal ekskluderes fra organisasjonen. 
Bevisbyrden for en organisasjon er ikke så høy som i rettsvesenet, så 
en henleggelse betyr ikke nødvendigvis at et medlem ikke skal 
ekskluderes, men ANSA kan heller ikke forhåndsdømme medlemmer. 
Når man gir GS/OK muligheten til å suspendere midlertidig viser det 
hvor alvorlig vi, som organisasjon, tar forhold som har blitt 
politianmeldt samtidig som vi ikke forhåndsdømmer og/eller velger 
side i pågående saker. Det er viktig å presisere at denne foreslåtte 
statutten ikke på noen måte vil frata ANSA muligheten til å ekskludere 
et medlem dersom en sak henlegges. 

Statuttendringsforslag 5 
Forslag: Supplering av §18 
Foreslått klassifisering: A 

Gjeldende ordlyd:  

Valg av President skjer ved alminnelig flertall. Valg av andre sentrale 
tillitsvalgte skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det 
på nytt for de med likt stemmeantall. Ved fortsatt stemmelikhet 



mellom to kandidater til samme verv avgjøres valget ved loddtrekning. 

Forslag til ny ordlyd: 

Valg av president skjer ved alminnelig flertall. Valg av andre sentrale 
tillitsvalgte skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det 
på nytt for de med likt stemmeantall. Dersom én av kandidatene blir 
innstilt av valgkomiteen, tillegges vedkommende én ekstra stemme 
ved fortsatt stemmelikhet som dermed avgjør valget. Dersom ingen 
av kandidatene er innstilt, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Begrunnelse: 

Statuttene burde oppfordre til å følge valgkomiteens føringer så mye 
som mulig. Denne innstillingen bør regnes som tungtveiende da 
valgkomiteen har fått en betydelig innsikt i enhver kandidats evner og 
kvalifikasjoner som passer til stillingen. Det virker slik mer rettferdig å 
avgjøre et valg som ender ved stemmelikhet ved å følge 
valgkomiteens innstilling, enn det gjør å avgjøre valget ved 
loddtrekning. 

Statuttendringsforslag 6 
Forslag: Supplering av §32 
Foreslått klassifisering: C 

Gjeldende ordlyd:  

Hovedstyret består av: 
- Presidenten 
- seks – 6 – nåværende utenlandsstudenter 
- to – 2 – tidligere utenlandsstudenter 
- De ansatte har anledning til å ha én – 1 – representant, valgt av 
sekretariatet. 
Med unntak av President og ansattes representant kan maksimalt to – 
2 – av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme land.  

Forslag til ny ordlyd: 

Med unntak av president og ansattes representant kan maksimalt to – 
2 – av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme land. 
Dersom flere enn to kandidater fra samme land blir valgt av 
generalforsamlingen, velges de to med flest stemmer. Det 
resterende vervet vil da tillegges den kandidaten med nest flest 
stemmer som ikke tilhører samme land. 

Begrunnelse: 

Kun for å klargjøre prosedyren for hva som skjer dersom to kandidater 
som representerer samme land blir valgt. 

Statuttendringsforslag 7 
Forslag: Fjerne §4 
Foreslått klassifisering: A 

Gjeldende ordlyd: 

 

Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle ANSAs valgte organer.  

Begrunnelse:  

Forutsatt at likestilling defineres som like muligheter for alle, er ikke 
dette likestilling, slik overskriften i dokumentet tilsier. Lik 
kjønnsfordeling fordrer kjønnskvotering, noe som virker mot dette 
prinsippet siden det underrepresenterte kjønn får større fordeler. 
Tilstrebing er heller ikke noe som hører hjemme i statuttene, og det 
foreslås at dette heller blir lagt til i arbeidsprogrammet. 



Statuttendringsforslag 8 
Forslag: Ny §36 
Foreslått klassifisering: B 

Forslag til ny ordlyd:  

§36. Ved forfall av president kan hovedstyret holde suppleringsvalg av 
ny president. Dersom det er mer enn seks – 6 –  måneder igjen av 
presidentens periode skal det kalles inn til ekstraordinær 
generalforsamling for valg av ny president. 

Begrunnelse: 

Ny statutt skal klargjøre prosessen rundt hva som skjer ved forfall av 
president. 

Statuttendringsforslag 9 
Forslag: Dele §30, dele §32 
og opprette en ny kategori, 
Presidenten 
Foreslått klassifisering: C 

Gjeldende ordlyd:  

§30. Hovedstyret velges av Generalforsamlingen og er ANSAs høyeste 
organ mellom generalforsamlingene. Hovedstyret skal arbeide i 
samsvar med ANSAs statutter og Generalforsamlingens vedtak, og er 
ansvarlig for ANSAs virksomhet. Hovedstyret skal komme sammen 
minst fem – 5 – ganger i året. Hovedstyret kan i tillegg avholde 
elektroniske møter dersom det kreves. Møtene ledes av 
Ordførerkollegiet. Ansatte og medlemmer har tale- og forslagsrett. 
Presidenten er Hovedstyrets leder og er ansvarlig for det politiske 
arbeidet. Presidenten representerer ANSA utad i alle saker som ikke 
inngår i den daglige ledelse. 

§32. Hovedstyret består av:   

- Presidenten   

- seks – 6 – nåværende utenlandsstudenter   

- to – 2 – tidligere utenlandsstudenter   

- De ansatte har anledning til a ̊ ha én – 1 – representant, valgt av 
sekretariatet.  

Med unntak av President og ansattes representant kan maksimalt to – 
2 – av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme land. 
Nivået for presidentens økonomiske kompensasjon fastsettes årlig av 
Hovedstyret på hovedstyremøte #5, og trer i kraft med virkning for ny 
President etter påfølgende generalforsamling. Andre styreverv i ANSA 
kompenseres ikke økonomisk.  

Forslag til ny ordlyd:  

Gammel §30 til ny §30, §31 og §32 

§30. Hovedstyret velges av generalforsamlingen og er ANSAs høyeste 
organ mellom generalforsamlingene. Hovedstyret skal arbeide i 
samsvar med ANSAs statutter og generalforsamlingens vedtak, og er 
ansvarlig for ANSAs virksomhet.  

§31. Hovedstyret skal komme sammen minst fem – 5 – ganger i året. 
Hovedstyret kan i tillegg avholde elektroniske møter dersom det 
kreves. Møtene ledes av ordførerkollegiet. Ansatte og medlemmer har 
tale- og forslagsrett.  

§32. Presidenten er hovedstyrets leder og er ansvarlig for det politiske 
arbeidet. Presidenten representerer ANSA utad i alle saker som ikke 
inngår i den daglige ledelse. 



Gammel §32 til ny §34 og §35 

§34. Hovedstyret består av: 
- Presidenten 
- seks – 6 – nåværende utenlandsstudenter 
- to – 2 – tidligere utenlandsstudenter 
- De ansatte har anledning til a ̊ ha én – 1 – representant, valgt av 
sekretariatet.  

Med unntak av President og ansattes representant kan maksimalt to – 
2 – av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme land.  

§35. Nivået for presidentens økonomiske kompensasjon fastsettes årlig 

av hovedstyret på ̊ hovedstyremøte #5, og trer i kraft med virkning for 
ny president etter påfølgende generalforsamling. Andre styreverv i 
ANSA kompenseres ikke økonomisk. 

Ny kategori: Presidenten 

Del av gammel §30, ny §32. Presidenten er hovedstyrets leder og er 
ansvarlig for det politiske arbeidet. Presidenten representerer ANSA 
utad i alle saker som ikke inngår i den daglige ledelse.  

Del av gammel §32, ny §35. Nivået for presidentens økonomiske 
kompensasjon fastsettes årlig av Hovedstyret på hovedstyremøte #5, 
og trer i kraft med virkning for ny President etter påfølgende 
generalforsamling. Andre styreverv i ANSA kompenseres ikke 
økonomisk.  

Gammel §35. Dersom presidenten ikke er i stand til a ̊ utføre sine 
arbeidsoppgaver kan Hovedstyret velge en stedfortreder for 
presidenten. 

Ny §36. Ved forfall av president kan hovedstyret holde suppleringsvalg 
av ny president. Dersom det er mer enn seks – 6 –  måneder igjen av 
presidentens periode skal det kalles inn til ekstraordinær 
generalforsamling for valg av ny president. 

Begrunnelse: 

Det anses mest ryddig å dele opp §30 og §32, slik at de respektive 
delene av de gamle statuttene kan legges under en ny underkategori 
ved navn Presidenten. 

Statuttendringsforslag 10 
Forslag: Supplering av §55 
Foreslått klassifisering: D 

Gjeldende ordlyd: 

§55. Valgkomiteen står for gjennomføring av samtlige valg til sentrale 
tillitsverv under Generalforsamlingen.  

Forslag til ny ordlyd: 

§55. Valgkomiteen står for gjennomføring av samtlige valg til sentrale 
tillitsverv under generalforsamlingen, med unntak av valg til ny 
valgkomité. 

Begrunnelse: 

Statuttene bør presiseres, og reflektere dagens praksis. 



Statuttendringsforslag 11 
Forslag: Supplering av §50 
Foreslått klassifisering: C 

Gjeldende ordlyd:   

ANSAs medlemmer kan selvstendig opprette utvalg som arbeider for å 
fremme gruppers interesser. 

Forslag til ny ordlyd:  

ANSAs medlemmer kan selvstendig opprette utvalg som arbeider for a ̊ 
fremme gruppers interesser. Hovedstyret må orienteres før et utvalg 
opprettes. 

Begrunnelse: 

Hovedstyret følger opp både land og utvalg, og må vedta opprettelsen 
av nye land. Det bør derfor presiseres at hovedstyret skal orienteres 
dersom utvalg opprettes. 

Statuttendringsforslag 12 
Forslag: Ny §53 
Foreslått klassifisering: C 

Forslag til ny ordlyd: 

Hovedstyret har mandat til å legge ned utvalg. 

Begrunnelse: 

Dette praktiseres, men er ikke spesifisert. 

Statuttendringsforslag 13 
Forslag: Stryke §36 
Foreslått klassifisering: B 

 

Gjeldende ordlyd:  

Sekretariatet, ved GS, skal utgi en medlemsavis – ANSAnytt.  

Begrunnelse: 

Paragraf §35 bør slettes da HS og administrasjonen bør få rom til å 
bruke begrensede ressurser på de kommunikasjonsprodukter som fra 
et faglig ståsted, og til enhver tid, kommuniserer best med 
medlemsmassen. 

 


