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Referat 2016 
 

Referat fra ANSAs 60. ordinære generalforsamling fredag 5. august og lørdag 6. august 2015 
 

Fredag 5. august 
 
1. Møteåpning kl. 14.05.  

 
1.1 Åpning ved president Jakob Aure 
Ønsker velkommen til 60. generalforsamling. Fire kandidater til presidentjobben gir meg 
trygghet til å gå av som president! Første gjest er Henrik Asheim, som sitter i KUF (Kirke-, 
utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, red.anm).  

 
Åpningshilsning ved Henrik Asheim 
Takk for invitasjonen! Jeg skal hilse fra Kunnskapsministeren, men han er i pappapermisjon 
nå. Det har vært to store debatter i Norge i sommer, om Pokemon og brunsnegler. Vi har det 
bra i Norge når dette er debattene som foregår.  
 
Jeg skal snakke litt om det vi har gjort og det vi skal gjøre. Jeg har vært på Stortinget siden 
2013. Det er en viktig jobb vi har innenfor utdanningen i Norge. Norsk kunnskap i den norske 
skolen handler om å gi de 60.000 nye førsteklassingene i år det best mulige utgangspunktet. 
Vi må sørge for at stadig flere reiser til utlandet. Man må slutte å tenke at man er ferdig 
utdannet. Man blir aldri helt ferdig. Det er helt avgjørende at vi får flere studenter som reiser til 
utlandet for å ta hele eller deler av utdanningen sin. Jeg har mange venner som har studert i 
utlandet. Det beste med det syntes de var at de lærte å stå på egne bein. 
 
Høyre har gitt veldig mange gjennomslag til ANSA. Som politiker så får man mye kjeft. Det 
som er vår jobb gjennom hele året er å møte masse organisasjoner og høre hva de trenger og 
ønsker. Det vi har merket oss i Høyre, er at ANSAs ledelse for det første alltid kommer med et 
smil, i tillegg til at de nesten alltid har velbegrunnede forslag som de også har en plan for 
hvordan det er mulig å finansiere. Derfor har ANSA fått mange gjennomslag. Stipendandelen 
på bachelor, økning av Phd-støtten osv. er saker som vil komme i fremtiden, men som vil bli 
mere kostbare. Vi har ikke en flertallsregjering. Selv om regjeringen legger frem et budsjett, 
sitter vi i møte med dem i etterkant, og samtaler til endelige løsninger. ANSA-presidentene er 
alltid veldig flinke, og Jakob har vært veldig dyktig.  
 
Spørsmål fra salen: 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Jeg kan hverken ta bachelor eller master i Brasil, er dette noe 
dere vil se på nærmere? 

 
48 – Karl Petter Rygh (Kina): BRIKS-satsning, mange barrierer kan du se for deg for studenter 
i BRIKS-land? 
 
40 – Thea Holland (Irland): Hva har dere tenkt å gjøre for å hjelpe de studentene som står 
foran helseutdanninger/medisin, psykologi osv.? (autorisasjonsutfordriger) 
 
HA: Jeg visste faktisk ikke at man ikke kunne ta en bachelor i Brasil. Europa og USA er relativt 
samkjørte, men de store utfordringene i BRIKS-land er at man kan finne måter hvor vi kan 
gjøre norsk utdanning til å samsvare med den de har i BRIKS-landene. Hvis man skal mene 
alvor med BRIKS, ønsker vi et samarbeid med dere. Vi må identifisere hva som er 
problemene.Dette gjelder også for helseutdanninger 
 
143 – Jakob Berthelsen (USA): Gjelder valutakursen. Bjørn Haugstad (Statssekretær for 
Høyre i Kunnskapsdepartementet, red. anm.) vil ikke gjøre noe med kronekursene. Vi sliter i 
USA, og må ha hjelp hjemmefra. Jeg lurer på hvorfor man skal stemme på Høyre når han sier 
det? 
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18 – Hedda Gudim (Canada): Vi snakker mye om internasjonalisering, men synes det har 
vært vanskelig å komme inn i arbeidslivet i Norge. Hva tenker du at dere kan gjøre for å 
hjelpe? 
 
160 – Maren Hald Bjørgum (HS): Jeg har et spørsmål som er tilsendt fra et medlem, så jeg 
skal bare lese det opp:  
 
«United World Colleges er et nettverk av skoler i 16 land og hvert år sendes 40 nye norske 
elever ut på et toårig skoleløp. 
 
En elevplass på et UWC koster i snitt cirka 200 000 kr i året. Av dette må eleven betale en 
egenandel på 70 000 kr ut fra egen lomme. Dette er dobbelt så mye som for bare noen få år 
siden. Årsaken til den økte egenandelen er den svekkede norske kronen og at Lånekassen 
ikke gir valutakompensasjon på videregående nivå.  
 
UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Den høye 
egenandelen er et problem, for vi risikerer nå at de beste elevene ikke har råd til å velge en 
unik internasjonal utdannelse.  
 
Skole er en av hjertesakene til Høyre og dere er opptatt av at elevene skal ha noe å strekke 
seg etter og samtidig forebygge fattigdom og sosiale forskjeller.  
 
Dette handler om penger. Hva kan du gjøre for å sikre at alle elever, uavhengig av sosial 
bakgrunn, har en reell mulighet til å gå på UWC?» 
 
HA: Du stemmer ikke på Bjørn Haugstad. Departementet får ikke alltid viljen sin, det er 
Stortinget som bestemmer det. Og jeg er uenig (med BH, red. anm). Valutastigningene er en 
av våre store barrierer. USA er et dyrt land å studere i Om vi mener alvor med at flere skal 
studerer der, må vi sørge for at dette ikke blir en elite-ting for de med rike foreldre. Valuta 
svinger, og dette vil spille en rolle. Men: Ikke alltid hør på statssekretærer, men dem som 
bestemmer over dem. 
 
Arbeidsmarkedet: Jeg skulle gjerne hatt en trepunktsliste for å øke anseelsen til utdanning fra 
utlandet. Vi har ikke kompetansepolitikk i Norge. Jeg ville trodd at dere lå foran studenter med 
norsk utdanning. Tar imot innspill på dette. Det viktige handler om en mentalitetsendring i 
Norge. Jeg synes det er alvorlig at utenlandsstudenter har problemer med å komme inn på 
arbeidsmarkedet. 
 
Det faktum at valutaene svinger er alltid gjeldende. Men dette skal jo ikke være avhengig av 
foreldrenes økonomi. Kan vurdere om man kan øke hvor mye man kan låne fra Lånekassen, 
og jeg tror det kan hjelpe mange utenlandsstudenter. 
 
106 – Martin Kasseth (UK): Er det noen tiltak i KUF-komiteen for økt internasjonalisering i 
utenlandsstudier for yrkesfag? 
 
166 – Jelena Mandic (HS): Utdanning skal være likegod med norske. Vår styrke er at 
utdanningen ikke er lik den norske, det er det som er bra. Har du noen flere tips? 
 
HA: Konkret ser vi på en stor plan og en av de tingene vi ser der er å få inn informasjon tidlig 
om at man kan studere i utlandet. Norsk fagutdanning er ganske spesiell fordi vi har det tett 
koblet opp mot arbeidslivet. Vi har vært opptatt av at de som reiser utenlands må ha like god 
kvalitet som her hjemme. Samarbeidspartnere i utlandet er en annen ting vi ser på i fremtiden.  
 
Vi må finne en måte å «oversette» utenlandsk utdanning til Norge. Vi står ovenfor et arbeidsliv 
som ikke har vent seg til at mange har kompetanse fra utlandet som er gull verdt. ANSA bør 
også være med på dette arbeidet.  
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1.2 Valg av delegat til presidiet  
Arne Kolle ble valgt til presidiet i tillegg til Ordførerkollegiet. 
 

1.3 Første konstituering, opprop og mandatfordeling. Kl. 14.48 
84 antall delegater i rommet.  
 
Referat fra 2015 godkjent. 
  

1.4 Godkjenning av forretningsorden, voteringsorden og dagsorden 
Forretningsorden: Godkjent  
Voteringsorden: Godkjent  
Dagsorden: Godkjent  
 

1.5 Valg av referenter 
Kontoret: Godkjent  
 

1.6 Valg av tellekorps  
Hovedstyret ble valgt til tellekorps. 
 

1.7 Godkjenning av protokollen fra Generalforsamlingen 2014 
Godkjent. 

 
2. Presentasjon av kandidater 

Valgkomiteen ved Christoffer Korvald, Thomas Granrud, Anikken Barstad Gjeruldsen og 
Nikolai Fjågesund (Madeleine Mowinckel fraværende) introduserer årets president- og 
hovedstyrekandidater. 
 
2.1 Presidentkandidater kl 14.58 
Ole Kristian Bratset – UK, Ferdig i fjor. 
Maren Hald Bjørgum – USA og Sør-Korea 
Jelena Mandic – Sveits og Frankrike 
Charlott Sandor Johansen – USA 
 
2.2 Kandidater til Hovedstyret 
Nåværende utenlandsstudenter: 
Alida Nordheim – Danmark, London og Italia 
Anders Granmo – Sør-Afrika 
Celine Kleivdal – USA 
Filip von Ubisch – Danmark og Amsterdam 
Hannah Flood – London 
Hedda Gudim – Canada 
Ida Juel Solheim – Frankrike og Canada 
Inge Marshall Trangsrud – Praha 
Johan A. Liseth Hansen – Australia, Nederland og Sverige 
Kamilla H. Risanger – UK 
Karl Petter Rygh – Hong Kong 
Karl-Henrik Lønn – Australia 
Katinka Oxaas-Straume – USA, Tyskland, Sverige og Malta 
Marthe Thorsø – Lativa 
Mathias Grotli – Australia 
Monica Beeder – Videregående i Frankrike, Spania 
Nina Namvar – New Zealand  
Ragnhild Utne – Australia 
Tomas Engebretsen – Frankrike og Polen 
 
Tidligere utenlandsstudenter: 
Mari Erdal – Sør-Afrika 
Mathias Meyer – UK 
Peter Netland – Tyskland 
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Thea Holland – Bachelor Irland 
 

 
Hilsningstale fra stortingsrepresentant Marianne Andreassen (Adm.dir. Lånekassen): 
President Jakob Aure introduserer Marianne Andreassen (MA): 
 
Ingen andre offentlig institusjon har vært like viktig for utenlandsstudentene som Lånekassen 
de de siste 60 år. Siden alle får støtte fra Lånekassen bruker vi også Lånekassens tall. 
Lånekassen har siste 60 år fått til bedre støtteordning for utenlandsstudentene, ANSA har 
trolig hatt noe å gjøre med det. Styreplass i Lånekassen gir ANSA innsikt i Lånekassens 
arbeid. Jeg mener det har vært lærerikt å sitte i styre sammen med Marianne Andreassen. Et 
godt samarbeid med Lånekassen er grunnen til invitasjonen til Marianne Andreassen til GF.  
 
Marianne Andreassen: 
 
Takk for fin introduksjon. Det er hyggelig for meg å få gi en hilsningstale til dere. Som 
kunnskapsministeren har uttalt, «Utenlandsstudier bør være regelen, ikke unntaket for alle 
norske studenter». Det ligger mye her som kan være viktig for politikken framover. 
Lånekassen ble opprettet i 1947, og var en institusjon som ble viktig etter krigen. Det var et 
stort behov for utdannet arbeidskraft, men man hadde ikke nok studieplasser i Norge. Helt fra 
starten har utenlandsstudier vært en viktig gruppe. Over 25.000 får støtte, og 1/3 av 
bevilgningene går til utenlandsstudenter.  
 
I dag har vi en annen tilnærming til det å studere i utlandet, både fra individet og samfunnets 
ståsted. Man ser på det som en helt egen verdi. Vi er et lite land og trenger den kompetansen 
vi kan få utenfra. Jeg har lyst til å trekke fram hvor viktig ANSA er: ANSA har siden 
opprettelsen vært viktig for studentene, og en viktig samarbeidspartner for Lånekassen. Vi 
jobber for et felles mål, og det er at vi skal spile på lag med studentene. Vi er imponerte: 
ANSA er faktaorienterte og modige i det å ta standpunkt. Det gjør at man har stor 
gjennomslagskraft. ANSA får fram innvirkningen av ordninger. Gjennom samarbeidet vi har, 
får Lånekassen tak i meninger og får kontakt med studentene ute i verden gjennom ANSA-
systemet. Det er viktig for vår virkelighetsforståelse. Den viktigste rollen ANSA har er å være 
en medspiller for de norske utenlandsstudentene. Du reiser aldri alene, dere tar tak i 
utfordringer av følelsesmessig og helsemessig karakter, samt det som er studierelatert. Det er 
dere som er de viktigste bidragsyterne for å senke terskelen for å studere i utlandet. Vi kan 
ikke gjøre det alene, vi må samarbeide. Det er her dere har en stor og viktig rolle som vil ikke 
kan nå opp til, i å få terskelen så lav som mulig. 
 
Produktivitetsvekst er å stadig mer ut av ressursene. Vi deler den svake veksten med andre 
land. Dersom vi ikke får opp produktivitetsveksten vil skattebelastningen øke med 27 – 60 
prosent. Dette er en illustrasjon på utfordringene vi står ovenfor. Analysen er kort og klar med 
mye dokumentasjon. Vi er 12 ganger kåret til verdens beste land å leve i, men er bare middels 
på innovasjon. Det er stor ressursbruk i offentlig sektor uten at man får de resultatene man 
ønsker seg. Vi har ingen verdensledende universiteter, dette gjør at vi er avhengig av 
toppkompetanse ved å sende studenter ut. 
 
Vi har 180 lovregulerte yrker i Norge. Vi lurer på om det er nødvendig at disse er regulert så 
sterkt som det er. Det er 12 departementer som holder på med dette, og det går ikke, det er 
altfor dårlig service. Vi må ikke regulere mer enn et som er nødvendig. Hva er det som driver 
veksten? Kunnskapskapital gjør at vi får mer ut av ressursene. Det er drivkraften, det er 
utdannings- og forskningssystemet, det er her vi kan sette inn virkemidler. Og 
forskningssystemet og læring i arbeidslivet. Det er der støtte til studentene i utlandet er viktig. 
Produktivitetskommisjonen har ingen quick-fix, men sier at utdanning fra utlandet, utdanning 
og forskning. Norge har en tendens til å lulle seg inn i «verdens beste land å bo i» men vi er 
bare middels, ligger under OECD-snittet. Problemer med gjennomstrømning etter 10 år har 
bare 60 prosent avlagt en grad. Andre land får dette til, vi er ikke på topp i disse tilfellene. Vi 
kan skryte av å ligge på topp blant moderate innovatører, men kan ikke konkurrere med de 
nordiske naboene. Høy digital kompetanse blant befolkningen men ikke blant offentlig 
virksomhet, med unntak av hos Lånekassen hvor alt kan skje digitalt.  
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Oppsummert så er Norge ved et vendepunkt, flere eldre og reduksjon i oljesektoren. Vi er 
dårlig forberedt og må ta tak. Hovedsvaret fra kommisjonene er «kompetanse, kompetanse, 
kompetanse». Det er svaret for hvordan vi skal a samfunnet videre, og det betyr at 
utenlandsstudier aldri har vært viktigere. Erfaringer, nye perspektiver, nettverk, og språk. Dette 
er viktig, også fordi vi vil holde på den norske modellen med brede, universelle 
velferdsordninger. Dere kommer hjem når dere skal stifte familie. Det er bra! Høy tillit er viktig, 
vi er blant landene på topp med tillit til myndighetene, små inntektsforskjeller. Skal vi fortsette 
med det; da må vi løfte, og få til kompetanseløft hos alle.  
 
Tall for siste studieår: Det er en positiv økning i absolutte tall for dem som studerer ute, både 
på hel- og delgrad. Men, andelen er konstant. Dette er ikke positivt ut ifra regjeringens ståsted, 
ser gjerne at denne andelen øker. Ta kunnskapsministeren på ordet om at det å studere ute 
blir regelen heller enn unntaket. Det er bra at ANSA fortsetter å stå på for at flere studerer i 
utlandet. 
 
Spørsmål fra salen: 

 
82 – Monica Beeder (Spania): Spørsmål angående videregående utdanning. Det er forskjell 
når det gjelder støtte for å reise på utveksling på videregående og høyere utdanning. Det 
burde det ikke være, det er en god mulighet for å lære seg nok språk til å komme seg inn på 
en god utdanning og lære språk. Mange er avhengig av støtte fra foreldre. 
 
143 – Jacob Berthelsen (USA): Hvorfor kan man ikke få støtten i landets valuta? 

 
MA: Det er forskjell når det gjelder støtte til høyere utdanning. Stadig flere velger å benytte 
seg av dette, det er politikk. Når det gjelder dette med valuta, er det et vanskelig tema, og jeg 
har stor forståelse for hvor brutalt det er med valutasvingninger. Jeg har ingen problemer med 
å se utfordringene det skaper. Du sier at staten bør ta hele valutarisikoen. Det er et system 
som er veldig byråkratisk og komplisert. Vi har ikke erfart så store svingninger før, og det har 
stort sett vært et godt system som har vært enkelt og godt. I sum tror jeg at av og til så er det 
sånn at noen systemer blir så praktisk kompliserte at man ikke kan holde dem vedlikeholde på 
en sånn måte. Vil ikke anbefale det sett fra vårt ståsted. Da må man heller se på 
kompensasjoner for de verste utslagene. Man kan diskutere om det er godt nok, dette er 
politikk.  
 
Arne Kolle påpeker at det ble glemt å godkjenne voteringsordning og 
forretningsordning – voteres nå ved akklamasjon. 

 
3.  Orientering fra ANSAs virksomhet 2014-2015  
 

3.1 Hovedstyrets beretning 
Ved Hannah Monsrud Sandvik (HMS), Renée Mari Salamonsen (RMS), Ragnhild Utne (RU), 
Inge Marshall Trangsrud (IMT), Thomas Storbakk (TS) og Jakob Aure (JA) 
 
RU informere om bruk av sosiale medier og nettside.  
Vi har hatt en målsetning om vekst på 10 prosent i aktive handlinger. På Facebook er målet 
2450 treff pr innlegg. Dette nådde 3921 i første kvartal i 2016. Politikk er det som gir størst 
rekkevidde. 
30-50 klikk pr bilde på Instagram, bilder fra store arrangementer er veldig populært 
Besøk på Ansa.no har økt veldig, medlem-, forsikring- og før-sidene har økt mest, opp 209 
prosent. 
Some: Mål + 15 %. 
ANSAnytt-sakene har blitt publisert på nett. Dette har vært en løpende HS-sak. Det vil fortsatt 
komme på trykk. 
 
Endret bankavtale til DNB 
Veldig god forsikring, trukket frem i Aftenposten som den bese for de som oppholder seg 
lenge i utlandet. 
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Karrieredag i Oslo i desember. 
Goodwill-fondet: Underskuddsstøttefond for alle medlemmer, ikke bare lokallag. 
Brannfond: For land og utvalg som har litt trang økonomi og også for RAV. 
 
Mangfold og inkludering var viktig på SS i fjor. Nå startet samarbeidsprosjekt med Unge 
Funksjonshemmede. 
 
RMS om velferd: 
Vi har et beredskapssamarbeid med Sjømannskirken, 5 prester tilgjengelig. De har rapportert 
14.500 studentmøter i 2014. ANSA har også en egen sosialrådgiver. Hun er en del av 
utenlandsstudentenes velferdstilbud. Man kan henvende seg til henne pr mail eller telefon, 
eller også fysiske møter. Det kan være alt som bolig, psykisk helse, økonomi, godkjenning. 
 
USA, UK og Danmark: Flere studenter her, så flere henvendelser. Helse, økonomi og bolig, 
samt «diverse» øker mest. Spania har økt mer enn ventet. Veldig varierte henvendelser 
herfra. 
 
Antall henvendelser etter kategorier: 180 henvendelser under diverse. 83 flere enn i fjor. 
Mange under helse- og helseforsikringssaker. Vi kommer til å sette disse under egne 
kategorier, ikke diverse. Jevn økning over hele flaten. Man kan legge merke til at innenfor 
helse har det kommet mange flere henvendelser knyttet til psykisk helse. Dette utgjør 1/3 av 
henvendelsen. En del henvendelser knyttet til agentene, dette er primært klagesaker på noen 
få agenter. Vi har sett at vi får flere henvendelser fra flere land enn bare de tre store. 
 
TS: Etter studiene 
Martine Viik har blitt leder for ANSA Alumni. De hadde 30 arrangementer i fjor. Vi har vedtatt 
at ANSA Alumni blir lagt under sekretariatet, har opprettet 50% stilling som skal jobbe med 
alternativ finansiering for ANSA og ANSA Alumni. «Velkommen til arbeidslivet-dagen» er 
nykommer.  
 
JA snakker om politikk. 
Vi er partipolitisk nøytrale. Vi har fått mye gjennom både under den forrige og dagens 
regjering. Vi er et informasjonssenter og en samskipnad. Jeg skal snakke om 
interesseorganisasjon. 
 
Hvem jobber politisk i ANSA? President ifølge statuttene. Men også en rådgiver som hjelper 
mye til. ANSA er partipolitisk nøytral. Vi samarbeider med alle og jobber kun med 
studentpolitikk. Vi vil f.eks. ikke gå ut mot Airbnb, eller deltar i en streik, vi jobber kun med 
studentpolitikk. Vi har ikke meninger om andre deler av det norske samfunnet.  
 
Det å studere i utlandet skal være en mulighet for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. 
Dette ser vi at er viktig når vi snakker med studentene ute. Oktober 2015: gjennomslag for 
språklig tilretteleggingssemester på ett helt år.  
 
Politisk arbeid: Vi er heldig som får delta på høring i Stortinget og KUF-komiteen, og får like 
mye tid i disse komiteene som de andre. Vi fikk PhD-saken inn på Venstres alternative 
statsbudsjett. Ikke så mye mediedekning eller for så mange medlemmer, men veldig viktig for 
dem det gjelder. Vi fikk ikke gjennom stipendandel av skolepengestøtten fra 50 til 70 prosent. 
Sak jobbet mye med: OECD skolepenger for internasjonale skolepenger øker mer enn 
nasjonale borgere. Dette er urovekkende og vitner om at det nå er dyrere å studere i f.eks. 
USA.  
 
Vi har ingen verdensledende universiteter i Norge, det er behov for mer global kunnskap. Mer 
fokus på kvalitet. Regjeringen kommer med en kvalitetsmelding. NSO har sin egen på 131 
sider. ANSA må jobbe mye mer spisset, vi kan ha én eller to saker maks. Dette er nødvendig 
fordi SIU har hatt fokus på at ikke alle institusjonene som nordmenn går på i utlandet er like 
gode. ANSA må ligge i forkant her. Vår posisjon er at det må være frihet til å velge, staten skal 
ikke styre hvor norske studenter skal studere, det må være det sentrale. Vi har vært veldig 
negative til internasjonale rankinger som en policy tool, men det finnes ikke fullgode 
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alternativer. Vi har derimot fått gjennomslag for at tilleggsstipendlisten skal baseres på flere 
rangeringslister, ikke bare en. Det er et kompromiss, vi mente at det skulle være fagspesifikt 
og basert på tre lister. Det ble kun to og ikke spesifikt. Det har vært en tredobling i antall 
studenter som får tilleggsstipend. Samtidig så mener ANSA at flere kan og bør studere ved 
verdensledende universiteter. Flere institusjoner bør innlemmes på tilleggsstipendlisten og 
beløpet bør økes med 100.000 kr. Det mangler mye for å gå på disse universitetene. Norske 
studenter mangler i snitt 140.000 for å gå på de beste skolene. Studenter fra ikke-rike familier 
har ikke råd til å gå på disse skolene. 
 
Medisinstudier i Polen er en annen sak ANSA har jobbet med. Vi har jobbet tett med norske 
myndigheter i flere år for å få flere til å reise ut. Erna Solberg sa at Polen holdt høy kvalitet på 
medisinstudiet. Etter møter med Helsedirektoratet kom det frem at det var stor usikkerhet 
knyttet til om man kunne få autorisasjon etter 1.1.2019. Det vanskelige med saken er at 
Helsedirektoratet gir enkeltvurdering per søknad, det er en veldig stor usikkerhet nå, det er 
også få andre som ønsker å arbeide for de 1500 studentene i Polen. Vi valgte å gå ut og 
advare mot medisinstudier i Polen pga usikkerheten. Vi gikk hardt ut i media og mente dette 
var det eneste rette å gjøre. Helseministeren er positiv til å prøve å få til en løsning, men 
regelverket i Norge er i endring samtidig som regelverket i Polen er det. I tillegg er kanskje 
også regelverket i EU, men det er en annen side av saken. Regelverket i Norge endres 
løpende frem mot 2020, det polske regelverket endrer seg. Norske helsemyndigheter har 
kontaktet polske myndigheter. Vi vet ikke hva løsningen blir. Det kan kreve mer for norske 
studenter og det kan ta tid. 
 
ANSAs infosenter får penger fra KD. Det har kommet signaler fra andre aktører i Norge at de 
vil drifte dette selv. En offentlig aktør bør drifte en offentlig tjeneste. Vår erfaring gjør oss godt 
egnet, vi har lave lønninger og motiverte og kompetente medarbeidere, vi har et nettverk av 
studenter i utlandet, vi vet hva folk vil ha og vi har vært tidlig ute emd å være på nett. Det er 
viktig at vi fremover fortsetter å ha IS som en del av ANSA. 
 
Vi har fått masse gjennomslag, men vi må tenke nytt og utvikle ny politikk. Jeg håper det nye 
HS tar på seg denne jobben, men det må komme nedenfra. Jeg håper alle i salen tenker på 
hva som skal til for at det skal bli lettere å studere i utlandet. 
 
 
3.2 Sekretariatet  
HMS informerer om IS’ aktiviteter. 
42 vgs-besøk, 12 seminarer for rådgivere så de kan veilede sine elever. 
Arrangerer temakvelder, 21 i år, deltar på studiemesser og holder foredrag over hele landet. 
Møter utenlandske universiteter hele tiden, både i Norge og i utlandet. Det er en glimrende 
mulighet for oss til å lære om dem og de mulighetene de har. Vi har også tett kontakt med 
mange ambassader. 
 
Vi er på studiemesser, vgs i Spania, Uni Oakland var i Oslo. 
 
Vi har hatt en økning i antall henvendelser. Folk kan ringe oss, sende mail og komme på 
veiledning. Fokus på BRIKS++ (Japan, Sør-Korea) og har ekstra veiledning for disse landene 
for å få flere til å velge dem som studieland. 
 
Vi har vært på studieturer, besøkt universiteter og studenter. Russland, Tyskland, Japan, Sør-
Afrika. 
 
ANSAs nye hjemmesider, det har vært økt vekst så det visuelle har hatt mye å si. Vekst på 
10% i løpet av året.  
 
Facebook; Målet er blitt nådd med god margin i år. 30-50 likes per bilde i snitt. Infosenterets 
bilder har også økt og likes har økt. Økning på før-sidene. Økning på sidevisninger har hatt 
positiv økning. Instagram, Linkedin har også hatt økning. ANSAnytt lagt ut på nett. Fortsetter å 
også være på trykk, det blir HS sin oppgave å finne veien videre. 
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3.3 Utvalgene 
IMT informere: 
Alumni, av og for tidligere utenlandsstudenter. 
Akuttmedisinskgruppe tilbyr opplæring i førstehjelp 
ANSA Concerts, bistår land med å arrangere konserter hos dem 
ANSA Fysioterapi. Aktiv Facebook-side der de publiserer forskningsartikler, nyhetssaker 
ANSA Medisin jobber for medisinstudentene 
ANSA Realfag for tekniske og realfaglige studenter 
ANSA Samfunn, gir også ut et magasin, holder 1-2 arrangementer i Norge 
ANSA Økonomi, bedre kontakten mellom norsk næringsliv 
ScanArt – Oceania 
Student Helps Students, veldedig prosjekt for den ungarske minoriteten i Romania. 
ANSA Veterinær, for norske veterinærstudenter i utlandet. 
 
3.4 Landene 
Vi har medlemmer i over 90 land, 26 aktive land, Romania ble lagt ned for to uker siden, 
 
Over 700 tillitsvalgte over hele verden, over 1/5 er med denne helgen. De tillitsvalgte bidrar 
med over 40 årsverk for utenlandsstudentene. 
 
14.050 medlemmer i 2015, en bitteliten nedgang siden 2014. Til enhver tid ca. 10.000 
medlemmer av totalt 25.000 utenlandsstudenter. Det viser at vi har et forbedringspotensial.  
 
ANSA San Diego ved 137 – Linn Monsen (USA) 
ANSA SD er et relativt nytt lokallag. Vi ville gjerne bli sett, og få flere følgere på sosiale 
medier. Det vi kom fram til var at vi ikke bare ville fokusere på ANSA som organisasjon, men 
på San Diego som studiested. Vi har mange utvekslingsstudenter som kommer et semester 
eller et år. Vi fant ut at vi måtte få dem til å bli interessert i å følge oss. Vi har økt fra 180 til 473 
likes på Facebook og har også økt på Instagram, hvor vi gikk fra 45 til 250. Hva har vi gjort for 
å få flere følgere og likes? Vi har fokusert på San Diego som studiested. Vi har strand rett 
utenfor døren og det finnes mye å gjøre. Vi har også hatt en instagramkonkurranse og fikk 10 
dollar på Starbucks. Alle som deltok måtte ta med #ansasandiego. Taco Tuesday er veldig 
viktig for studenter i San Diego, og slike tips ville vi få ut til nye studenter. Vi så at andre 
studenter kommenterte på restaurantanbefalinger og tips og deltok. Vi klarte å skape 
engasjement. Vi har mange aktiviteter utendørs i San Diego, og det gjør at vi kan arrangere 
aktiviteter med lave budsjetter. Vi har blant annet hatt gåturer som er veldig populære. En 
annen ting som er kult er at andre internasjonale studenter har begynt å melde seg på; en fra 
Tyskland klagde blant annet på at det ikke fantes noe informasjon på engelsk.  
 
ANSA Kina ved 51 – Tomas Lønsethagen og 50 – Guro Cathrine Remme (Kina) 
TL: VI fikk i oppgave å snakke om best practice når det kommer til inkludering av RAV-land. 
RAV-landene mangler tilbudet man finner i ANSA-land. ANSA Kina er også veldig nytt, og vi 
er i et miljø som er veldig annerledes enn det norske med store avstander. Vi har forsøkt å 
jobbe med inkludering, og forsøker å inkludere alle lokallagene til å være med i landsstyret. 
Selv om Beijing ikke har klart det dette året, har vi god kontakt. Vi vil også ut av landet og ha 
med RAV. Det handler om å skape nettverk, og det handler om det sosiale, å få nye venner og 
oppleve nye steder. Det handler også om psykisk helse. Alle dere har vært ute i utlandet, rekk 
opp en hånd alle som har opplevd ensomhet. (mange hender). Da er det viktig å ha et godt 
lokallag og landslag, og det har ikke RAV-landene. Derfor er det viktig å inkludere dem.  
 
GCR: Da styret skulle arrangere Asia Convention opplevde vi et sterkt ønske om et bredere 
samarbeid med resten av Asia og Oseania. Vi fikk mange deltakere, og et resultat av dette er 
at et interimsstyre har blitt opprettet i Malaysia. Vi arrangerte også en tur til Taiwan hvor vi 
inviterte andre medlemmer.  
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TL: Dere som skal bli HS-representanter har en viktig jobb når det gjelder å følge opp dette. 
Tenk på de som ikke har et landsstyre, og prøv å inkludere dem på arrangementene deres. 
 
 
 
 
3.5 Landenes arbeidsprogram 
ANSA Land ved ved Fornavn Etternavn (FE) (tittel): 
Utgangspunkt i arbeidsprogrammet fra i fjor som hadde fokus på magfold og inkludering. 
Aktivt arbeid for at alle medlemmer skal føle seg velkomne på alle arrangementer. 
Alkohol bør ikke ha fokus på ANSAs arrangementer 
Bruke platform for påmelding hvor matbehov kan uttrykkes 
Benytte flere kommunikasjonskanaler , for eksempel FB for å nå ut til flest mulig. 

  
 
4. Andre konstituering. Kl. 17.30 
 
 4.1 Konstituering, opprop og mandatfordeling 
 92 antall delegater tilstede. 
 
5. Økonomi 
 

5.1 Kontrollkomitéens beretning 
Kristian Viflot (KV) redegjør for rapporten. Rapporten er gjengitt i sin helhet: 
 

Kontrollkomiteen 2015/16  

Frithjof Nerdrum  
Kristian Viflot  
Håvard Brittmark  

  
Kontrollkomiteens mandat er beskrevet i §43-45 i ANSAs statutter. Kontrollkomiteen rapporterer 
direkte til Generalforsamlingen og har som hovedoppgave å avgi skriftlig rapport om hovedstyrets 
oppfølgning av arbeidsprogrammene og bruken av ANSAs midler i perioden.  

Medlemmene av kontrollkomiteen har ikke innehatt andre verv i ANSA eller hatt noe uoppgjort 
økonomisk med organisasjonen.  

  
Komitemøter  

Kontrollkomiteen har hatt møter i forkant av hvert Hovedstyremøte gjennom styreåret 2015/16:  

8. oktober (Skype)  
17. desember (Skype)  
16. mars (Skype)  
30. mai (Skype)  

  
Kontrollkomiteen har i tillegg til dette hatt regelmessig kontakt via andre kommunikasjonskanaler.  

  
Generelt om året   

Kontrollkomiteen ønsker å gi honnør til Presidenten og Hovedstyret for arbeidet og tiden de har lagt 
ned i året som har gått.   

Videre vil Kontrollkomiteen berømme Generalsekretæren og ANSA Sentralt som har utvist god 
økonomisk kontroll og styring i den daglige driften av organisasjonen.   

  
Politisk arbeidsprogram  

Kontrollkomiteen ønsker å gratulere avtroppende President og Hovedstyre med enda et år med 
politiske seire for norske utenlandsstudenter. Til tross for at ANSA har hatt for god vane med politiske 
gjennomslag i senere år, skal ikke organisasjonens medlemmer ta dette for gitt. Utover dette opplever 
kontrollkomitéen at den politiske agendaen har vært i tråd med det politiske arbeidsprogrammet.  
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Organisatorisk arbeidsprogram  

Kontrollkomiteen oppfatter at Generalsekretær har hatt god oppfølging av det organisatoriske 
arbeidsprogrammet gjennom hele styreperioden og ønsker spesielt å trekke frem rapporteringen til 
Hovedstyremøtene som svært tilfredsstillende. Følgende punkter er ikke utført ut ifra målsetningene 
satt av Generalforsamlingen 2015:  

 Øke medlemstallet med 5%  

 Gjennomføre ANSA-seminaret våren 2015  

 Øke inntekter fra næringslivet med 5%  

Øvrige mål er allerede oppnådd eller på god vei til å oppnås. Kontrollkomiteens konklusjon er alt i alt 
er gjennomføringsgraden av det organisatoriske arbeidsprogrammet er svært god.  

  
Økonomi  

Årsregnskap 2015:  

Kontrollkomiteen opplever at regnskapsåret 2015 var preget av god økonomistyring, og ønsker å 
fremheve arbeidet som ble gjort for å sikre et solid overskudd og dermed et tilskudd til 
organisasjonens egenkapital.  

Samtidig stiller KK seg undrende til at det var en reduksjon av midler til landene (130 000 NOK lavere 
enn 2014). Spesielt ønsker KK å trekke frem at hele budsjettposten for Goodwill-midler ikke ble 
utbetalt, og minner om viktigheten av gode økonomiske rammer for landene er selve grobunnen for et 
levende ANSA.  

Budsjett 2016:  

Kontrollkomiteen ser med bekymring på at man i revidert budsjett forespeiler et underskudd på i 
overkant av 300 000 NOK, mot det opprinnelige overskuddet på 100 000 NOK. Det har vært enighet 
rundt satsningen på 60-års jubileet, noe også KK støtter, men dette var også med i det opprinnelige 
budsjettet.   

KK stiller også spørsmålstegn ved hvorfor post 6750 (Drift IT fast) antas å gå over budsjettet. Det 
begrunnes med svakere krone enn da budsjettet ble fastsatt, men den norske kronen har styrket seg 
siden desember 2015, noe som burde tilsi motsatt utvikling.  

Kontrollkomiteen oppfordrer til at det tilstrebes å arbeide mot opprinnelig budsjett og å begrense 
underskuddet.  

 
  
5.2 Regnskap for 2015 
Generalsekretær Knut Harald Ulland (KHU) redegjør. 
 
Målet til ANSA er til enhver tid å bruke opp de pengene vi har. Men allikevel ønsker vi å ha ca 
2 millioner på bok i egenkapital.  
 
Prosessen: 1. Administrasjonen utarbeider regnskap for driftsåret 2. E&Y godkjenner. 3. GF 
godkjenner. 
 
Vi kom i år ca. 3 prosent unna det som er måltallet. Underforbruket skyldes bl.a. litt mindre 
inntekt på medlemsinntekter, partneravtaler og mva osv.  
 
Stabil økning i salgstallene siden 2013. Men vi trenger enda flere inntekter i de kommende 
årene. Er i ferd på å lage en inntektsplan. 
 
Medlemsinntektene har gått litt ned i alle kategorier, bortsett fra halvårsmedlemskap som har 
gått opp. Total ca 3,6 mill i medlemsinntekter. Medlemstallet totalt har gått ned noe.  
 
Statstilskudd (KD): Her mottar vi ca 9 mill. pr. år nå, som stiger etter inflasjon. 
 
Lønn og personal: Lave personalkostnader 
 
Oppsummert: Solide vilkår for videre drift. 
 
E&Y har godkjent regnskapet 2015. 
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Spørsmål fra salen: 
 
39 – Magnus Heltne (Irland): Post 3990 og 6770- hvorfor er disse forandret? 
 
KHU: 
3990: Mva-kompensasjon, der ble det gjort en feil i 2013, derfor ekstra inntekter. 
6770: Andre honorarer, bl.a. IT-relaterte utgifter. Vi har bla skiftet over til Office 365 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Kan du utdype litt mer endringer på arbeidsoppgavene til 
kontoret, jfr. lønnsutgifter? 
 
KHU: Ingen store utskiftninger i 2015, men vi har ekstrahjelp i perioder. Studieinformasjonen 
bruker en 20 prosent-stilling. 
 
106 – Martin Kasseth (UK): Post 7800- hva er dette?  
 
KHU: Denne posten burde vært tatt ut. 
 
18 – Hedda Gudim (Canada): Balanseregnskapet- hvorfor har det endret seg?  
 
KH: Kan ikke svare på det på stående fot. Jeg vil komme tilbake til deg med svar på dette. 
 
5.3 Revisors beretning 
Revisor har godkjent ANSAs regnskap uten noen bemerkninger.  
 
5.4 Godkjenning av regnskap for 2015 

 Enstemmig: Regnskapet for 2014 godkjent 
 

6. Hilsningstale fra ISU og SISA 
President Jakob Aure introduserer Seder Daniel Hernandez, leder i ISU Norge.  
 
I’d like to thank you for the invitation. It’s important for the international community in Norway. 
I’ve been active in ISU for three years. There are 23.000 international students in Norway. 
These are the best ambassadors for Norway. We’d like there to be more open communication 
between ISU and NSO. It’s not what we can take from Norway, it’s what we can bring. We 
have an embassy partnership project. 
 
President Jakob Aure introduserer Maximilian Richter og Emanuel Örtengren (SISA): 
 
Jeg studerer selv ved SciencePo i Paris, og det jeg husker derfra er at det var veldig 
forvirrende å komme til et nytt land og en ny by. Jeg minnes at det var mange nordmenn der 
pga Jonas Gahr Støre. Nordmennene organiserte seg raskt, feiret 17. mai, ville ha et 
Scandinavian SOciety, og så hadde de ANSA. Det savnet VI. Så vi fikk i gang SISA. Vi vil 
komme dit ANSA er i dag. 
 
SISA ble grunnlagt i 2014. Vi er veldig glad for den erfarenhet og støtte ANSA bidrar med. 
Dere ser tilbake på 60 år med å tjene deres medlemmer på best mulig måte. ANSA gir ikke 
bare til sine medlemmer, men også til deres brødre og søsken i Skandinavia. Vi er veldig 
glade for å være her, og vi ser frem til å være her også i morgen, til å bli se mer og bli bedre 
kjent med dere. 

 
7. Organisatorisk arbeidsprogram for 2015-2016 
 

7.1 Presentasjon av hovedstyrets forslag 
Hovedstyret, ved Jelena Mandic (JM), Ole Kristian Bratset (OKB) og Maren Hald Bjørgum 
(MHB) presenterer hovedstyrets forslag til Organisatorisk arbeidsprogram. 
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JM: Vi skal presentere organisatorisk arbeidsprogram. Jeg starter med de tre første punktene, 
MHB i midten og OKB til slutt. Vi tar spørsmål på slutten av hver av bolkene. Jeg vil trekke ut 
det viktigste og det jeg tror dere lurer på. 
 
Overordnet er tema at vi skal jobbe videre med mangfold og inkludering. Vi skal øke 
medlemstallet med fem prosent. Vi mener det er viktig å ha høyre mål og noe å strekke seg 
etter. Fem prosent mener vi er et fint tall. Inntektene skal også opp med fem prosent. Vi har 
også sett på en differensiering av inntektene, og på andre inntektskilder. HS har kommet med 
et nytt punkt, en kommunikasjonsstrategi for å styrke organisasjonens merkevare utad og 
innad. Vi vil strømlinjeforme informasjonen fra nederst til øverst. Den skal legges frem senest 
på HS5. 
 
På IS har de tenkt litt. De ser at veldig mange spør om de samme tingene. Chat på aktuelle 
land så folk ser hva som har litt spurt om tidligere. Enkeltveiledning kun til prioriterte land 
(BRIKS++ (Japan, Tyskland, Sør-Kora)) 
 
Sosialrådgivertjenesten, arbeide med inkludering og mobilitet av studenter med nedsatt 
funksjonshemning. ANSA skal ha en workshop med denne gruppen, så IS kan lage en info-
brosjyre. 
 
Utvikle en side for studenter som reiser med barn. Vi ser at flere og flere vil reise til utlandet. 
 
48 – Karl Petter Rygh (Kina):  
Nevnte ikke å satse ytterligere på rådgivningstjenesten, ser at man skal ha fem 
rådgiverseminarer i året, men hva er ytterligere arbeid?  
 
KHU: Rådgiverne er en av de viktigste målgruppene. Det kommer nye generasjoner hele 
tiden, og de nås best gjennom rådgiverne. Men vi ser stor variasjon, noen er tent på 
utenlandsstudier, aller bryr seg ikke så mye. Vi sender nyhetsbrev, holder rådgiverseminar, vi 
skal legge listen litt høyere, vi vil at rådgiverne samler seg selv og ber oss komme. Vi vil 
utfordre dem litt mer. 
 
39 – Magnus Heltne (Irland): På linje 7 snakker dere om å øke inntektene med fem prosent. 
Kan dere være spesifikke? 
 
JM: Det har vi. ANSA Alumni og fundraising. Den delen som kommer fra private kunne og 
burde vært større. Det er slik vi begrunner den nye stillingen på kontoret. 
 
MHB: Medlemsavdeling/Medlemsreisen. Hva er dette her? Det er den reisen våre medlemmer 
går på fra de møter ANSA, under studiene når de er med ANSA og etter studiene når de 
kommer tilbake. Vi har foretatt en medlemsundersøkelse om deres forhold til ANSA. På basis 
av de resultatene vil vi forsøke å gi et bedre tilbud til våre medlemmer. Det er hoveddelen av 
denne bolken. 
 
Web og sosiale medier, her fortsetter vi mye med det samme. Vi skal ha flere besøkende, vi 
skal være tilgjengelig på sosiale medier. 
 
Administrasjon, salg og marked: Øke inntekter med 5 prosent. Profesjonalisering av alumni, 
og ny stilling som skal jobbe med fundraising. 

 
41 – Tina Enger (Italia): Studentforsikringen? I USA har vi OPT, er det planer om å tilby 
forsikring for dem som tar dette? 
 
KHU: Nei, vi har ingen konkrete planer om dette. 

 
82 – Monika Beeder (Spania): Studentforsikringen: endre på den slik at man ikke lenger har 
tilleggsforsikringen, er det uforsvarlig å ikke ha den?  
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JA: HS går ikke direkte inn på forsikringsavtalen. Det er det sekretariatet som styrer. Innspill 
på forsikringen kan tas med KHU eller Medlemsservice. 

 
43 – Alida Nordheim (Italia): Linje 64; flere besøkende til ANSAs nettsider, spesielt på 
prioriterte land. Hvordan? 
 
JM: om du ser på ANSAs nettsider så er de lange gode artiklene om prioriterte land. 

 
OKB: HS skal bruke det neste året på å utvikle ny politikk. Det siste punktet handler om at 
ANSA tidligere samarbeidet med SAIH, men brøt og meldte oss ut i 1991. Det var en 
sedvanlig diskusjon år etter år. ANSA vurderte at SAIH hadde en politisk slagside som gjorde 
at ANSA ikke så det verd medlemsskapet. SAIH driver med mye viktig arbeid i trengende land. 
Neste HS skal utarbeide en sak på om ANSA på ny skal ha en avtale med SAIH og at 
medlemmene skal kunne bidra med kr. 40 til SAIH. SAIH får også støtte fra Norad. Dette er en 
sak i neste års HS og vedtas på neste års GF. Det var en krass debatt den gang. 

 
108 – Josefine Kitmitto (UK): Om SAIH: HS skal vurdere om et samarbeid er gunstig. Er det 
en grunn for at HS som har vært ikke har behandlet saken? 
 
JA: Denne saken har rullet og gått i noen år. Det krever en ganske lang prosess. Vanligvis 
mener vi at det er nok med et vedtak i HS. Vi har en krokete historie med dem og derfor 
mener vi det er viktig at GF får uttale seg. For å utrede hvilke muligheter som finnes trengs det 
mer tid. 
 
Replikk 48 – Karl Petter Rygh (Kina): Kan du kort fortelle hva du mener med politisk slagside, 
OKB? 
 
OKB: Det at SAIH uttaler seg i politiske saker fører til utfordringer med ANSA som ikke uttaler 
seg i slike saker. I 1991 var det Kuwait, som ikke alle hadde samme mening om. I dag gikk 
SAIH ut mot NTNU som ville inngå et samarbeid med Israel. 

 
18 – Hedda Gudim (Canada): Hva jobber SAIH egentlig med? Hvorfor skal ANSA egentlig 
være med? 
 
JA: SAIH tok kontakt med oss og ba oss se på om det kunne være interessant. SAIHs 
motivasjon er ikke å få mer penger, de får allerede ganske mye fra NORAD. De vil 
representere hele den norske studentbevegelsen. De har prosjekter i ulike land. De har også 
en aktivistisk slagside med arbeid opp mot norske myndigheter. 
 
143 – Jakob Berthelsen (USA): Hva får vi igjen for å samarbeide med dem? 
 
OKB: Warm, fuzzy feeling for at man gjør noe bra i verden. De driver med mye bra 
bistandsarbeid. Hjelper dem å si at de representerer hele bistandsbevegelsen. 
 
JM: Dette er forslaget til organisatorisk arbeidsprogram. Det er nettopp dette vi skal bruke det 
neste året på å svare på. Jeg foreslår at spørsmålene spares til neste års GF. 
 
Delegat 82 – Monica Beeder (Spania): Jeg er med i SAIH, det å være snill og god hjelper. 

 
Replikk 108 – Josefine Kitmitto (UK): Tilstedeværelse, uansett, er bra for ANSA. Da får vi 
større innvirkning totalt. 
 
7.2 Spørsmål og diskusjon 
Spørsmål besvart fortløpende under presentasjonen. 
 
7.3 Vedtak 
Vedtatt ved akklamasjon 
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Revidert strategi 
 

Knut Harald Ulland, Generalsekretær: Det er nytt at vi har revidert strategi på denne GF. 
Strategien strekker seg frem til 2018. Det bør være strategi på dagsorden på GF. Tallene var 
ikke mulig å nå og må justeres. Staben og jeg har diskutert og lagt frem til HS, de har diskutert 
og dette legges nå frem til dere. Jeg var på Sjømannskirkens GF i juni, der hadde de redusert 
strategien ned til en side, dette er in i tiden. Vi har redusert strategien ned til en halv side. De 
tillitsvalgte bør kjenne strategien.  
 
Det kom en liten gledelig nyhet fra leder av Lånekassen at nedgang i delgrad-trenden er brutt. 
Antall helgradstudenter i BRIKS må justeres ned, vi var litt for optimistiske da vi satte tallene. I 
tillegg har vi justert noe på språk. Et selvfølgelig valg for utenlandsstudentene. ANSA skal 
være en inkluderende organisasjon gjøres om til mangfoldig og inkluderende organisasjon. 
 
De viktigste justeringene: 
Formålet til ANSA er tredelt, ANSA er en studentsamskipnad, interesseorganisasjon og 
informasjonssenter. Dette foreslås ikke endret. Det er så bra formulert at det ikke er noen 
grunn til å endre på det. 
Visjonen vår, Du reiser aldri alene, har jeg veldig sans for, det oppsummerer veldig ANSA. Vi 
har alle vært litt alene, og det er det ANSA dreier seg om. 
Strategien er klart uttrykt, men det er noen områder vi har justert litt, under mål og delmål. 

- 25.000 var målet for helgrad, ca. 17.000 tar helgrad i dag. 25.000 blir for ambisiøst, så 
vi nedjusterer det til 20.000. ANSA kan ikke greie dette alene, det er flere faktorer. 
Men ANSA har en viktig rolle til å påvirke dette tallet. 

- Enda større reduksjon på delgrad. Fra minst 17.500 skal ta minst et semester i 
utlandet i 2018. Vi må redusere den til minst 10.000. Grunnen til det er realiteten på 
bakken, det er ca. 7.000 som tar delgrad i utlandet i dag, så det er fortsatt ambisiøst 
for 2018. Når Lånekassetallene kommer vet vi enda mer i det. 

- Antall helgrad i BRIK++ i 2018 skal være minst 1.000 skal også nedjusteres. Det er 
mange faktorer som påvirker disse tallene. 

Dette er de viktigste endringene på mål og delmålssiden. Vi har i tillegg gjort enkelte språklige 
endringer med presiseringer. 

- Et nytt mål har kommet inn, «Et selvfølgelig valg for utenlandsstudentene». Tidligere 
sto det at ANSA skulle være en inkluderende organisasjon. Det er bedre om ANSA er 
en mangfoldig og inkluderende organisasjon. 

Røde Kors Ungdom på Sommerseminaret hadde sett på hjemmesidene våre og påpekt at vi 
var en ganske blendahvit forsamling. 
 
 
48 – Karl Petter Rygh (Kina): Jeg ser målet 650 for BRIK++, hva er tallet i dag? 
 
KHU: 498 i dag. 
 
JA: I Kina forventet man en høyere vekst. 
 
43 – Alida Nordheim (Italia): Målet om studenter på utveksling. Er det kontakt med SIU om 
hvilke avtaler som gjøres med universitetene på utveksling.  
 
Knut Harald: Vi sitter i en gruppe hvor vi skal se på samarbeid mellom organisasjoner som 
ANSA, SIU, Lånekassen.  
 
43 – Alida Nordheim (Italia): har man snakket om problemene med utvekslingsavtaler?  
 
JA: Det er de enkelte institusjonene som lager avtaler.  
 
KHU: Vi har årlige møter med SIU.  
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28 – Elisa Aida Cappelen Schultz (Danmark): Hvordan skal man greie å nå målene med 
20.000 studenter for eksempel, en knapp plan er jo bra men vil det bli planlagt hvordan man 
når målene? 
 
JA: vi har strategien, mål og tiltak, sistnevnte blir ikke lagt frem her i dag. 
 
23 – Finn Magnus Aamodt: Kommentar på det som går på best practice. Mange av oss går på 
skoler hvor det er bra avtaler, kan vi bruke råd fra disse og lære av disse? 
 
KHU: Ja, det bør vi gitt hvilken organisasjon vi er. Dette bør vi informere om i møte med de 
internasjonale kontorene. 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Nedjustering av tallene: er det ikke bedre å ikke nå målene på 
f.eks BRIKS, vil ikke det gi tydeligere signal, eller skal vi alltid nå målene? 
 
KHU: vi syns nok at målene var vel uoverkommelige, og ville justere dem. 
 
JA: Vi skal starte en ny strategiprosess neste år så det frarådes å trekke tall ut av luften. 
 
KHU: Det er mulig å nå målet på BRIKS innen 2018  
 
JA: Tallene på utvekslingsstudenter gikk oppover da strategien ble lagt, det var ingen ting som 
tydet på at det skulle bli et fall. At det faktisk skulle gå ned i Kina. 
 
108 – Josefine Kitmitto (UK): Det er lenge med fem år. Hva som er realistisk fem år frem i tid 
er vanskelig å si. 
 
KHU: Jeg synes vi har oppnådd en diskusjon om måltallene og strategien. Vi må satse på å 
ha strategi som et fast punkt. Det er det viktigste GF må være opptatt av, det overordnede og 
ikke detaljer. 

 
 
Vedtak: Vedtatt med akklamasjon. 
 
Valkomiteens innstillinger 
 
Presentasjon av presidentkandidatene 
Videofilmer fra: 
Jelena Mandic 
Maren Bjørgum 
Ole Kristian Bratset 
Charlott Sandor Johansen 
 
Presentasjon av valgkomiteen. 
 
Hva er VK? Består av 5 medlemmer, velges av generalforsamlingen, har som mål å synliggjøre 
vervene og valgprosessen.  
Prosessen: Presidentkandidatene må sende inn CV, to caseoppgaver, dybdeintervju, valgtale 
Hovedstyret må også sende inn CV. 
 
Innstillingen: sendt ut på mandag, henger opp i gangen,  
President: Ole Kristian Bratset  
 
Nåværende utenlandsstudenter:  

1. Anders Granmo (Sør- Afrika) 
2. Hedda Gudim (Canada) 
3. Ida Juel Solheim (Frankrike) 
4. Camilla Risanger 
5. Karl Petter Rygh (Kina) 
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6. Tomas Engebretsen (Frankrike) 
 
Tidligere utenlandsstudenter: 
1. Peter Netland (Tyskland) 
2. Thea Holland (Irland)  

 
Lørdag 6. august 
 
8. Tredje konstituering. Kl. 09.36 

 
 8.1 Konstituering, opprop og mandatfordeling 
 109 delegater tilstede. 
 

Stemme over om ny konstituering kl 10.40 pga. trafikk: 
For: 97 
Imot:10 
Blank:0 
Lagt fra seg stemmeseddelen: 2 

 
 
9. Politisk arbeidsprogram for 2015-2016 
 

9.1 Presentasjon av hovedstyrets forslag 
President Jakob Aure presenterer hovedstyrets forslag til Politisk arbeidsprogram. 
 
Politisk arbeidsprogram er kanskje det viktigste dokumentet vi har i ANSA foruten statutten; 
selve bibelen, de prinsippene ANSA skal følge. Her legger generalforsamlingen føringer for 
presidenten. Vi har ikke foreslått veldig mange endringer i år. Vi leser igjennom, kanskje 
kommer dere på endringer etter hvert som vi leser. 
 
Innledning: «…studere i utlandet en reel mulighet for alle.. representere mangfoldet i det 
norske samfunn, kulturelt, sosialt og geografisk. Utenlandsstudenter med barn skal ha like 
rettigheter som studenter i Norge med barn……» 

 
8.2 Spørsmål og diskusjon 

 
Endringsforslag fra 82 – Monica Beeder (Spania): 
 
Linje 209-212 endres til: 
Det må bli lettere å ta hele, eller deler av, den videregående opplæringen i utlandet. For at 
elever skal kunne fortsette på norsk videregående skole etter et utenlandsopphold må fag fra 
andre land i større grad godkjennes. Lånekasssens støtteordninger for å dekke levekostnader 
og skolepenger for videregående elever i utlandet bør styrkes.  
 
40 – Thea Holland (Irland): Trekker sitt spørsmål. 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Alle skal ha like muligheter til å gjøre dette.  
 
JA: Bra forslag, det er tilfeldig oppramsing av to forslag og er litt tilfeldig, det er mange gode 
ordninger nå og ingen nevnt ingen glemt er viktig prinsipp, generell utforming som Monika har 
gått inn for er bedre. 
 
43 – Alida Nordheim (Italia): Elever skal fortsette på vgs: tenker du på den som skal gjøre 
ferdig tredjeåret i Norge? 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Man må ta opp fag i Norge selv om man har tatt dem. 
 
43 – Alida Nordheim (Italia): Bør ordlyden endres? 
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82 – Monica Beeder (Spania): Har du forslag? 
 
82 - Monika Beeder (Spania) forklarer sitt forslag: Før jeg var i Spania tok jeg vgs i Frankrike. 
Det er veldig dårlig støtteordninger for å ta vgs. i utlandet. Linjene er gamle og utdaterte, dette 
gjelder ikke lenger, det er andre ordninger som gjelder i dag.  
 
35 – Ida Juel Solheim (Frankrike): Ny utforming fjerner ordlyd samarbeid med andre 
institusjoner, kan man beholde dette selv om  
 
117 – Stine Samland (UK): Forslag til endring av teksten: bytte på rekkefølgen 
 
35 – Ida Juel Solheim (Frankrike): Presiserer: Mente ikke spesielt presisere samarbeid med 
en men med alle institusjoner,.  
 
OK: Endringsforslag må leveres skriftlig. 
 
117 – Stine Samland (UK): Vi må ta en engelsk-test om vi skal studere i utlandet, så riktig at vi 
må ta norsktest når skal studere i Norge. Mer klart at oversetting av karakterer må bli lettere 
for dem som kommer hjem. 
 
122 – Tom Nielsen (UK): mister litt av essensen når avsnittet endres. Samarbeid må 
konkretiseres – ønsker å legge til tekst: (tekst ikke referatført, red. anm.) 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Enig i at man må få bedre samarbeidsavtaler.  
 
18 – Hedda Gudim (Canada): Hvilke problemer ser du med godkjenning av fag, har selv 
erfaring med fag fra USA. Skal man tilby sommerskole? 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Detfinnes ikke godt system for godkjenning, alt godkjennes, får 
ikke tatt R2 fordi R1 ble godkjent generelt. Må reflektere over dette i Norge. 
 
28 – Elise Aida Cappelen Schultz (Danmark): Er forslagsfristen gått ut? Hva om noen kommer 
med forslag etter avstemningen? 
 
107 – Kamilla Risanger (UK): Dette gjelder også for internasjonale linjer tatt i Norge også 
diskutert i Norge for det er vanskelig å samordne fagene 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Ingen som jobber for elever på vgs i utlandet, ANSA gjør 
selvfølgelig litt. 
 
Stemme over forslaget fra 82 – Monica Beeder (Spania): 
For:107 
Mot:0 
Blanke stemmer:1 
 
Ny setning som tillegg 
«Det bør også tilstrebes at norske videregående utdanningsinstitusjoner har gode faglige 
samarbeid og utvekslingsavtaler med videregående skoler i utlandet» 
 
Endringsforslag fra 108 – Josefine Kitmitto (UK): 
 
Linje 91 endres til: «Ved endringer i de formelle kravene for godkjenning og/eller autorisasjon, 
skal ikke studenter som har påbegynt sin grad bli negativt påvirket av dette.» 
 
108 – Josefine Kitmitto (UK): Polen og nye lovkrav og hvordan endringer påvirker studenter 
som har startet på graden sin. 
 
JA: Problemet er at det ikke finnes forhåndsgodkjenning, det blir vanskelig å realisere, blir 
vanskelig å i praksis få dette til. 
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108 – Josefine Kitmitto (UK): Politikken er ting man mener, og ting man ser på som et ideal. At 
vi som er halvveis på vei til å bli lege ikke har noe sted. Det står bare hva vi mener, mener 
dokumentet skal uttrykke hva vi mener. 
 
JA: Vil ikke skade å ta det med, men den vil ikke være konstruktiv i byråkratiet, men kan godt 
vedtas.  
 
Stemmer:  
For: 66 
Mot:16 
Blank:25 
OK: Blanke stemmer teller ikke – 2/3 flertall for forslaget 
 
Endringsforslag fra 28 – Elise Aida Cappelen Schultz:  
Tilleggsforslag til linje 203: «Konsekvenser av språkvalg må tydeliggjøres; valgene man tar av 
språk på vgs. må tydeliggjøres.» 
 
28 – Elise Aida Cappelen Schultz: I den formuleringen der står det ikke at man prioriterer noen 
språk foran andre.  
 
40 – Thea Holland (Irland): Viktig poeng men for min del blir det et ansvar som går på 
utdanningsinstitusjonene ikke på ANSA. 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Det som er viktig er at de vet at de kan dra ut, ikke at de skal ta 
språket.  
 
Stemmer: 
For: 5 
Mot: 95 
Blanke: 7 
 
Forslaget falt. 
 
Endringsforslag fra 135 – Njaal Frisleth (USA):  
På linje 106; studentvelferd i utlandet, stryk denne setningen: «de norske institusjonene har 
også et ansvar for studentene når de er på utveksling.» 
 
18 – Hedda Gudim (Canada): For så vidt litt imot forslaget. 
 
135 – Njaal Frisleth (USA): Hvis vi har et likt tilbud så forstår jeg ikke hvilket ansvar den 
norske stat må ta. 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Uenig i å stryke dette, du blir stilt helt ulike krav til dersom du 
reiser på utveksling, da har de et ekstra krav for å følge opp 
 
42 – Andrea Musum (Italia): Uenig i å stryke denne paragrafen, i Japan har vi ofte situasjoner 
hvor vi trenger hjelp fra hjemmeinstitusjonen 
 
135 – Njaal Frisleth (USA): Bodd i Washington når det gjelder katastrofer så er den norske 
stat der uansett, forstår ikke studentvelferd 
 
Stemmer: 
For: 9 
Mot: 83 
Blanke:14 
 
Forslaget falt. 
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8.3 Vedtak 

  
 Forslag til politisk arbeidsprogram, med endring 
 Enstemmig vedtatt med 106 stemmer. 
 
 
Ny konstituering 11.10: 
113 delegater tilstede. 
 

Hilsningstale ved Bjørn Blindheim, Aker Solutions.  
Jeg vil takke tillitsvalgte og aktive i ANSA for det dere gjør! Alt dere gjør er utrolig viktig! Jeg er 
selv utdannet siv.ing. fra NTNU og et år i Oxford. Jeg er leder for Oxford Alumni i Norge og har 
selv erfart hva det vil bety å gå på en slik skole, fordi det åpner masse dører, bl.a. inngang til 
OECD. På generell basis er nivået høyere i utlandet. Ambisjonsnivået til Aker Scholarship er 
veldig høyt. Støtte i søkeprosess, søke gjennom hele studiet.  
 
Bakteppet: Aker har 175 års jubileum i år. Samarbeid mellom Aker og deres største eier som 
sponser det.  Startet i 1841 av en sjømann. Ca 40 000 ansatte. Har tatt over BP, så heter i 
dag Aker BP. 
 
Ønsket er å gi tilbake til det norske samfunnet. Ambisjonene er å legge til rette for at de beste 
skal få lære fra de beste i verden, uansett foreldre sin lommebok. Vi ønsker å utvikle 
stipendiatene til allmennyttig engasjement og bidra i samfunnet. Lansert i september 2015, 
god hjelp av ANSA til å spre ordet. 
 
Alle fagfelt er innafor, men vi ser kun på «top talent», og ønsker å hjelpe frem de som virkelig 
har et talent, uansett fagfelt. I praksis kommer du ikke til å pådra deg noe særlig studielån hvis 
du får støtte. Tar ikke ansvar for andre utgifter. Stipendene er store; alt fra 250 000 kroner og 
oppover til flere millioner. Vi ønsker å rekke ut en hånd for å lete etter de som fortjener en slik 
sjanse.  
 
Er ikke bare penger, men vi bruker my ressurser p å å hjelpe kandidatene. I fjor ble det 21 
stykker og samtlige fikk hjelp. Ingen forpliktelser til å jobbe for Aker etterpå, det er ren gave. 
Ambisjonen er å ha ca 100 studenter ute på familiens regning til enhver tid. Kun mastergrader 
og Phd, ikke på forskningsnivå og ikke rett fra vgs. Vi er engasjert og involvert i 
søknadsprosessen.  
 
Vi ønsker å stimulere til sosialt engasjement. Universitetene nå er: 5 i USA, 3 i UK og ett i 
Singapore. Calltech, Harvard, Stanford, MIT og Penn i USA. Cambridge, Imperial og Oxford i 
UK. NUS i Singapore. 
 
Søknadsprosessen er lang, de største navnene innenfor forskjellige kategorier intervjuer.  

 
 
 
10. Revidert budsjett for 2015 

 
10.1 Presentasjon av hovedstyrets forslag 
Generalsekretær Knut Harald Ulland presenterer hovedstyrets forslag til revidert budsjett for 
2015. 
 
Min bibel er budsjettet. Vi er halvveis inn i budsjettåret, formelt skal GF vedta revidert budsjett. 
I sum har vi bra økonomistyring, vi ligger bra an når det gjelder egenkapital. Som vi var inne 
på i år fikk vi en halv million i overskudd i 2014 (?), nå ligger vi an til 300 000 i underskudd. Vi 
ser det er to poster som gir mindre: forhandlingsgebeyr fra forsikring (100 000 mindre) i tilelgg 
har vi fått ca 50 000 under det vi trodde fra statsbudsjettet. Siden vi er halvveis, er det 
begrensede muligheter til endringer. Noe mer utgifter: mer drift IT. Alltid vanskelig å busjettere. 



                                                                     

20 

 

Vi har lønnsforhandlinger, ca 240 000 høyere. Vi ligger alelrede lavt, og har ikke hatt 
forhandlinger på fem år. Det er bakgrunnen for at vi ligger an til et overforbruk på 300 000.  
 
 
11.2 Spørsmål 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Bra med lønn til ansatte, men lurer på reise til president og HS. 
Hvorfor kutte til president? Hvorfor mer til å reise til Norge, og mindre til å besøke land for HS?  
 
KHU: Litt mindre på reise til president. HS. Blitt dyrere, forskjellige destinasjoner. Vanskelig å 
forutsi hvor de kommer fra. Vi har derfor økt den posten noe.  
 
82 – Monica Beeder (Spania): Oppfølging: ikke slik at man fokuserer mer på å møte HS enn å 
reise til landene? 
 
KHU: Nei, ikke et signal på at man prioriterer dette mindre enn før. 
 
141 – Charlott Sandor Johansen (USA): Post 6820 Trykksaker har økt med 18.000. Hvorfor 
det? 
 
KHU: Blant annet pga årsrapporten, som dere finner i mappen foran dere.   
 
112 – Øyvind Osjord (UK): Tenker du å balansere med økt innteksoppgang?  
 
KHU: Det er viktig at budsjettet går i balanse. Av og til vir det være overforbruk. Egenkapitalen 
er på 2,4 millioner, og det er det nivået HS har bestemt at egenkapitalen skal ligge å. 
 
143 – Jakob Berthelsen (USA): Vil ha sakspapirene digitalt neste år. 
 
KHU: Dette er allerede bestemt.  
 
11.3 Endringsforslag 
 
Ingen endringsforslag 
 
11.4 Vedtak 
 
Godkjent.  

 
Telle stemmeberettigede: 110 
 

 
12.  Valg 
 
Leder av valgkomiteen gjentar informasjon fra i går. 
 
Benking: 
 
102 stemmedyktige, til sammen 113 med Australia. 

 
Valgkomitéen minner om gårsdagens innstilling: 
 
Innstilling: 
Ole Kristian Bratset 
 
12.1 President 

 
Taler fra presidentkandidatene: 
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Maren Hald Bjørgum 
Hei, ærede generalforsamling, da jeg stod her for tre år siden var jeg like nervøs som nå. 
ANSA har vært mitt liv, USA, Sør Korea som ikke en gang var ett land. Tror jeg har unik 
erfaring fra både et av de største landene og ett av de minste. Jeg brenner for organisasjonen, 
lett for å bli avhengig – som Pokemon Og, som bare har vært et par uker så er avhengigheten 
av ANSA lengre, fyller fritiden min. 
 
Viktig å jobbe organisatorisk, min styrke, bli kjent med dere i landene, en enhet og ikke bare 
26/27 små land. I tillegg satse mer mot næringsliv, medlemmer, foreldre. Trenger ikke gjøre 
mye for å gjøre ANSA bedre, men trenger å markedsføre ANSA bedre. Fremstår ikke som et 
følelsesmenneske, men vil gjøre en ting klart: Ingen ting jeg brenner for mer enn ANSA.  
  
Spørsmål etter MHBs tale: 
 
VK: Noe i livet ditt som du er skikkelig stolt av? 
 
MHB: Kan jeg ta to ting: stolt av jobben som RAV-representant, har bygget opp to land. 
Jobber som journalist, sjefen min ble intervjuet av DN om oppgang, peket til meg som 
journalist for fremtiden med Pokemon. 
 
108 – Josefine Kitmitto (UK): For oss i UK har det gått ganske store konsekvenser med 
valutakursen, hvordan på lang sikt kan jobbe med 
 
MHB: ingen konkrete planer eller valgløfter, vil jobbe med det ANSA. Sør Korea så er dollar og 
Won tight vet hvor kipt dette er 
 
48 – Karl Petter Rygh (Kina): Hva er den viktigste erfaring fra arbeid i Asia som du vil ta med i 
presidentrollen? 
 
MHB: Ingen tidligere president med erfaring fra Asia med unntak fra Jakobs utveksling. Etter 
to år i Sør-Korea så vet jeg de spesielle ting som oppstår i Asia som man ikke får andre 
steder; vil bringe inn mer realistisk fokus på ANSA 
 
Ole Kristian Bratset 
Kjære GF, presidiet, ANSA barn, ANSAvenner. Det var en gang en student som het Ole 
Kristian. Han studerte ved det mest … i utlandet. Til tross for at vi er ulike, fellesfølelse i blant 
oss. Motivert til å bli deres neste president, før, under og etter studiet. Drømt siden oktober, 
har mye å gi ANSA. Stille krav til poliltikere og være tøff i retorikken for å få flere gjennomslag 
stipendandelen, grasrota, best hjelp av ANSA. Historie-nerd, overbevist om at jeg vet hva som 
kreves for å ta oss videre. Kjære ANSA venner og GF ber om tillitten, innehar lidenskap, 
kunnskap for å gjøre jobben bra. 
  
Spørsmål etter OKBs tale: 
VK: Noe i livet ditt som du er skikkelig stolt av? 

 
OKB: Å komme ut og oppdage at utenlandsstudier ikke var helt som forventningene tilsa og 
kanskje greie å snu dette. 
 
77 – Sigrid Elise Buck (Slovakia): Hva er det viktigste for å få flere medlemmer. 
 
OKB: Aktivisere grasrota, tilrettelegge og hjelpe landene for å rekruttere flere. 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Hvordan kan du hjelpe ANSAland med ikke fullt så god 
økonomi? 
 
OKB: Har erfaring fra ett lite og to veldig små ANSAland: brannfond og Goodwill-ordninger. 
Passe på de landene som er små, passe på at sentralt gjør det de kan så de kan motivere. I 
de små landene finnes det bare «ANSA», vi må gjøre det vi kan for å trekke i felles retning. 
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Jelena Mandic  
Kjære GF, 
4 år siden jeg flyttet til Geneve. Vært info-ansvarlig og leder i Sveits. Jeg vet hvilke saker som 
er viktige for dere. Effektiv og arbeidsom og direkte. Har studert politikk i flere år. Vet hva ansa 
trenger i fremtiden og hva som må fornyes. Vi må være litt mer frempå. Mer synlighet. 
Effektivisering av HS-møtene. Avhengig av at DERE engasjerer dere. Veldig flink til å 
overbevise! 
 
Spørsmål etter JMs tale: 
VK: Noe i livet ditt som du er skikkelig stolt av? 
 
JM: nytenkning ved vinterlekene i Sveits, sponsormidler resulterte i gratis og billigere avtaler.  
 
108 – Josefine Kitmitto (UK): Hvordan har du tenkt å effektivisere HS-møtene? 
 
JM: HS-medlemmer tar større ansvar for landene sine 
 
82 – Monica Beeder (Spania): Hvordan kan du representere de store landene. 
 
JM: Besøke landene, lene meg på HS-landene som har vært der. 
 
Charlott Sandor Johansen  
Med 13 år fra utlandet hvorav 12 som utenlandsstudent har jeg erfaring. Vil jobbe for at 
kommende utenlandsstudenter kan fortsette. Det er derfor jeg vil bli deres leder. ANSA skal 
tenke politisk, få flere studenter ut, forbedre integrering i det norske næringsliv. Ta initiativ, har 
pågangsmot, jeg stiller tross alt som kandidat. Når dere nå skal stemme: den kandidaten som 
representere deg best. Mange er blitt godt kjent med meg i sommer. Lover å være dedikert og 
engasjert. President Charlott lyder ikke det godt? 
 
Spørsmål etter CSJ tale: 
VK: Noe i livet ditt som du er skikkelig stolt av? 
 
CSJ: Jeg var leder for studentforeningen da jeg tok master ved Boston University. Lagde 
konferanse som ga veldig mye god respons på at alt gikk så smooth. 
 
1 – Mathias Grotli (Australia): Du har minst erfaring. Hvordan kompensere på dette? 
 
CSJ: Har mye organisasjonserfaring og det teller, vil trekke mye derfra. At jeg ikke vet så mye, 
bruke sekretariatet, snakke med menneskene der. 
 
143 – Jakob Berthelsen (USA): Flink på å få nye medlemmer, hvordan bruke denne 
erfaringen? 
 
CSJ: Tenke nytt: lage tacokveld, ta i bruk det som skjer i Boston, det som er i området, få 
friske ideer fra studentene. Høre hva alle har å si er veldig viktig. 
 
Hilsningstale fra den amerikanske ambassadøren til Norge (på video)  

 
Hilsningstale fra Thorbjørn Røe Isaksen (på video): 
Lite land, vendt utover. Flere til utlandet, gjøre det enklere enn i dag – kultur. 
Rådgivning på skolen. Budsjett – phd og språkkurs kan bidra til at flere reiser ut.  
Ser frem til å jobbe videre sammen med dere. 
 
Valg – president (Preferansevalg): 
109 stemmeberettigede. (109/2)+1 = 55 stemmer nødvendig for å velges til president. 
 

  

 OKB MHB CSJ JM 
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Runde 1 51 43 9 6 

Runde 2 2 2 2  

Runde 3 6 5   

Totalt 59 50 11 6 

  
 Ole Kristian Bratset er valgt som president i ANSA for 2015-2016. 
 

12.2 Hovedstyre 
 
107 stemmeberettigede i salen 
 
Utekandidater. Kandidatene får 2 minutter taletid hver. 
 
Katinka Oxaas-Straumes tale: 
Hei. Jeg heter Kathinka. Jeg er 22 år gammel, og står her fordi jeg liker å snakke. Noen 
kjenner meg fra vinterlekene, noen fra Tyskland, noen fra økonomi-utvalget. De som ikke 
kjenner meg, håper jeg at jeg blir kjent med i kveld. Vil snakke om meg selv: Jeg er glad i å 
reise, tok vg2 i Australia, dro til Hamburg md utveksling til Edinburgh. Nå reiser jeg til Malta, 
før jeg drar tilbake til Tyskland igjen. Vil sitte i HS å jobbe hos der. Som eneste norske student 
på Malta har jeg mye tid til dere. Det vi klarte best i Tyskland var å øke medlemsmassen. Tror 
økt samarbeid med landene vil føre til et styrket ANSA og mer engasjement. Gleder meg til i 
kveld, frokost til morgen, nach. Jeg heter Kathinka hvis dere har glemt det! 
  
Spørsmål etter Katinka Oxaas-Straumes tale: 

 Hva skiller deg fra de andre? 
K: Vanskelig med så mange. Men jeg tror jeg er glad til å se saker fra alle sider, tenke 
gjennom, begrunne valgene vi gjør. Hvorfor vi mener og gjør det vi gjør.  
 
Monica Beeders tale 
Kjære GF. Kjære ANSA Australia. Det er kjekt å stå her og snakke med dere alle. Monica 
Beeder, delegat 82 fra Spania. I år må mange ta valg, velge hvor de skal studere. Veldig 
spennende, men vanskelig, for man vet ikke om man får jobb etterpå. ANSA-studenter må se 
på studiehverdagen og studiene, og ikke byråkratiet. Håper jeg kan hjelpe ANSA politisk, jeg 
har mye medieerfaring og politisk erfaring, men mest vil jeg jobbe med ANSA-landene. Jeg vil 
fokusere på mindre land. Elsker å organisere ting selv, og det har gjort at jeg har sett mye 
potensiale i å arrangere store arrangement, håper vi kan få til kule og store arrangement på 
tvers av landene. 
  
Spørsmål etter Monica Beeders tale: Hvordan vil du hjelpe små land med bedre 
økonomiske systemer? 
MB: Vi må hjelpe land i begynnelsen. Har ikke de samme strukturene og kontinuitet. Mye er 
oppfølging, økonomisk planlegging, følge opp etterpå. 
 
Celine Kleivdals tale 
Jeg har vært ANSA-fanatiker i tre år. Startet på økonomi i USA for tre år siden. Har et 
personlig forhold til ANSA, har lyst til å jobbe videre, tror min særegenhet kan hjelpe. Jeg har 
en særegen ting jeg vil fortelle om, jeg kan løse Rubiks kube. Mitt neste mål er å løse ANSA-
kuben. Det jeg mener med det er at jeg vil samarbeide med HS, jobbe med goodwill, gjøre oss 
mer attraktive på arbeidsmarkedet. Skal begynne på master, har god tid til ANSA, stem på 
meg, jeg kommer til å gjøre en god jobb. 
  
Spørsmål etter Celine Kleivdals tale: Hva mener du med goodwill? 
CK: Mange som har store arrangementer vil ha mer penger til det. HS har jobbet med det nå, 
og jeg ønsker videre debatt. Jeg har lyst til å jobbe med denne saken videre.  
 
Ida Juel Solheims tale 
Jeg har engasjert meg siden jeg var den ANSA-studenten som var med på alle ANSA-
arrangementer. Jeg har vært med på mye på Science Po i Frankrike. Kjenner interessene til 
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de av dere som er på utveksling og lengre opphold. Vil fremme deres interesser før, under og 
etter oppholdet. HS er en unik posisjon til å bringe studentene på banen. Vil fremme deres 
stemmer. Har hatt en bachelor på to år og har mange forskjellige verv på siden. Stor 
arbeidskapasitet. Fokus på enkeltsaker har hjulpet ANSA med politiske gjennomslag, jeg vil at 
vi skal fokusere på dette (BRIKS, tilleggsstipend, inkludering). Har studert i utlandet lenge, har 
glemt janteloven, stem på meg.  
  
Spørsmål etter Ida Juel Solheims tale: Hva er den viktigste saken? 
IJS: Det dere mener at den viktigste saken er. Det vil bli vanskeligere å få gjennomslag, så jeg 
tenker at man bør begynne å fokusere på større ting, f.eks. økning av stipendandel.  
 
Johan Liseth Hansens tale: 
ANSA har enda større potensiale, det bringer folk samen på tvers av land. Nettverk bør ikke 
bare være tilknyttet landet man er tilknyttet, men mange andre. Arrangementer er viktig. 
Deltakeren her representerer bare en brøkdel av medlemmene. Avhengig av å samle 
studenter. Bringe land sammen, ubrukt potensiale, ANSA ASIA Convention er et godt 
eksempel. Erfarings og ideutveksling. Har gjort dette som landsleder i ANSA Benelux. Har 
vært økonomi og infoansvarlig. Lavterskeltilbud lokal. Holde lokallagene i gang og 
medlemmene engasjerte lokalt. 
 
Spørsmål etter Johan Liseth Hansens tale: Kan du gi eksempler på andre organisatoriske 
muligheter/utfordringer enn å bringe landene sammen? 
JLH: Lokallagene. Vi må få bedre rutiner for å få bedre kontinuitet. 
 
Tomas Engebretsens tale: 
Har vært landsleder i ANSA Frankrike, og vært med på å starte opp ANSA Realfag. Vi er 
opptatt av å være best i alt, avstand måles ikke lenger i avstand, men i tiden det tar å reise dit. 
Vi må ut i verden. Det er derfor jeg stiller til HS. Bedriftene må ut i verden og hente 
kompetansen. Viktigheten av utenlandserfaring. Flere må ansette utenlandsstudenter. Viktig 
med kunnskapen man får i løpet av studietiden. Mer info, bedre info, lettere tilgjengelig info, 
innad og utad. Kan rekruttere flere KP, utvide nettsidene. Alt handler om info. Godt valg. 
 
Spørsmål etter Tomas Engebretsens tale: Hva kan man gjøre for å øke anseelsen hos 
næringslivet? 
TE: Markedsføre f.eks. karrieredagen ovenfor norsk næringsliv. 
 
Karl-Henrik Lønns tale: 
Du bør stemme på meg fordi: ANSAs motto er før, under og etter studiene. Arbeidet til ANSA 
er uvurderlig, men jeg vil jobbe for å forbedre mye. Flere må vite om ANSA før de reiser ut. 
ANSA må promotere utenlandsstudier i større grad. Under: Utvikling av skolepenger. Står ikke 
i forhold til utviklingen av skolepenger. Etter: Det tar lenger tid å få seg jobb når man kommer 
hjem, vi må sørge for at man har en fot innenfor døren når man kommer hjem. Har vært 
lokallagsleder i Melbourne, men vil bidra med mer. Vet at jeg vil ha muligheten til dette i HS. 
 
Spørsmål etter Karl-Henrik Lønns tale: Hvem er du i HS? 
KHL: Tar imot kritikk og er åpen for andres ideer. 
 
Hedda Gudims tale 
Hei kjære GF. Etter å ha studert et år i USA, i Canada og Frankrike vil jeg stille til HS. Jeg tror 
at ANSA er litt med på å redde verden. Tenk på hvordan dere hadde vært om dere aldri hadde 
reist ut! Tenk så kule og smarte vi har blitt ved å reise ut! Hadde jeg ikke reist ut, hadde jeg 
kanskje bare drømt om å reise til Hadeland, men nå vet jeg om alle mulighetene. Har jeg ikke 
bevist at jeg er idealistisk nok skal jeg gi dere en god grunn til: jeg gidder og jeg tør. Jeg har 
jobbet som fundraiser for Røde kors. Skal bruke det pågangsmotet i HS. Ber om deres tillitt og 
stemme.  
 
Spørsmål etter Hedda Gudims tale: Du vil jobbe med det politiske. Hva er den viktigste 
saken? 
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HG: Jeg vil jobbe med finansiering. Det er den røde tråden gjennom hele GF. 
Utenlandsstudier skal være en mulighet for alle.  
 
Alida Nordheims tale 
Å så gøy, kjære generalforsamling. Noen av dere kjenner meg ikke, andre kjenner meg som 
tidligere ANSA Italia-leder. Mitt liv som utenlandsstudent startet da jeg flyttet til Danmark. Etter 
det flyttet jeg til England, og siden Italia. Mens jeg var der, fikk vi lov å arrangere Kick-off. Det 
gav mersmak å arrangere noe større enn vanlig, og knytte flere kontakter. Det fikk meg til å 
ville stille til HS. En utfordring er at vi har hat t en liten nedgang i medlemmene. Vi klarte å øke 
medlemsmassen i Italia med 51%. det var ikke tilfeldig. Dette vil jeg jobbe videre med.  
 
Spørsmål etter Alida Nordheims tale: Hvordan skiller du deg ut? 
AN: Jeg har stor gjennomslagskraft, har høy arbeidskapasitet og er målrettet.  
 
Ragnhild Utnes tale: 
Jeg er 24 år, og har skrevet talen min selv. Har studert i Australia, og flytter til London. Jeg har 
sittet i HS dette året. Kontinuitet er viktig. ANSAnytt har vært oppe en gang for mange, det må 
avklares. Det visuelle har mye å si for organisasjonen vår. Alt ansa driver med er avhenge gav 
kommunikasjon. Kan bidra med relevant utdanning og erfaring. Som landsleder fikk vi mye 
synlighet er. Jeg vet hva rollen som HS-rep innebærer, vil gjøre en enda bedre innsats. Vil 
bruke kommunikasjon som virkemiddel for ANSA. 
 
Spørsmål etter Ragnhild Utnes tale: Hva er det viktigste du har gjort? 
RU: Noe kan man utrette og ikke har jeg lært. Jeg bidratt til at det skal se visuelt fint ut, og det 
kan bidra til medlemsvekst. Har mindre politisk erfaring.  
 
Filip von Ubisch’ tale: 
Vi gjør en viktig jobb. Flyttet til Danmark for tre år siden, godt å være norsk i Danmark, trodde 
det skulle bli lett. Men ingen i klassen forstod hva jeg sa. I min kamp for å bli dansk har jeg av 
og til følt meg utenfor og ensom. ANSA var redningen for min indre nordmann. Bli forstått uten 
potet i halsen. Mange føler seg utenfor og misforstått. Blir jeg valgt, vil jeg jobbe for ANSA 
som inkluderende fellesskap. Glad for at dette blir prioritert. Mitt budskap. Du reiser aldri 
alene. 
 
Spørsmål etter Filip von Ubisch’ tale: Hvem vil du være i HS? 
FU: Vanskelig å si. Vil prøve å lytte, være en positiv kraft, alltid ha ANSA i tankene i hva enn 
jeg gjør. Jobbe sammen.  
 
Marthe Thorsøs tale: 
Studerer medisin i Riga, Latvia. Fint å vite at det fantes andre nordmenn i Latvia, det gav meg 
og mamma trygghet. ANSA Latvia var nytt, jeg fikk følge utviklingen og engasjerte meg. Har 
vært landsleder i to år og deltatt på HS og andre ting. Det er mye uvitenhet for 
helsefagstudenter, jeg vil jobbe med dette. Det er en styrke for HS å ha en medisinstudent. 
Viktig med bedre økonomisk forutsigbarhet.  
 
Spørsmål etter Marthe Thorsøs tale: Hva vil du gjøre med medisinsaken? 
MT: Gjelder ikke medisinstudentene i Latvia, jeg vil være en bro og formidle til presidenten hva 
medisinstudenter mener.  
 
Hanna Floods tale:  
Starter mitt tredje år i teoretisk fysikk i London. Har jobbet som økonomiansvarlig i UK, jobbet 
mer med det enn skole. Mye vil ha mer: Har opprettet ANSA Realfag, der er jeg leder. Har sett 
ANSA fra mange vinkler. Har sett rutiner som fungerer bra og ting som kan bli bedre. Det jeg 
har sett mest er engasjementet. Oppnår mye med begrenset tid og midler. Ikke tas for gitt. Må 
følges opp og bygge videre. Har mye å bidra med. Følge opp ansa landene- mer 
erfaringsutveksling. Kommer ra det største ansa-landet, vil bringe kunnskapen videre. Vil være 
en støttespiller, og gi de tillitsvalgte mer tid til å jobbe med det som er viktigs. 
 
Spørsmål etter Hanna Floods tale: Hvilke rutiner? 
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HF: Overlapping er viktig å følge opp. Mye utskiftning.  
 
Mathias Grotlis tale (video): 
Landsleder Australia, skulle gjerne vært med, men er stuck med skole i Australia. Hvorfor? 
Mye erfaring fa ANSA fra lokallag, ANSA økonomi og ScanArt. Du reiser aldri alene, samhold. 
Vi må være der medlemmene er. Være pådriver for å skape lokallag og land. Man må få nytte 
av medlemskapet der man er. Kontakt på tvers av grenser, skape nye arrangementer. Dersom 
du mener jeg er en verdig kandidat, stem på meg. Vil sørge for at din stemme blir hørt. 
 
Spørsmål etter Mathias Grotlis tale: Hva skiller deg ut? 
MG. Inkluderende i styret. Kan skilte med erfaring fra samtlige ledd. 
 
Anders Granmos tale (video): 
Tidligere landsleder i ANSA Sør-Afrika. Phd i Stellenbosh. ANSA har hjulpet meg og andre 
rundt meg. Stemmer du på meg ss temmer du på en som er annerledes. Phd er 
underrepresentert. Det mangler. Må gjøre det attraktivt å ta en phd i utandet. Kjenner godt til 
studentlivet. De mer isolerte studielandene har mye å komme med. Vi er en viktig ressurs. Jeg 
vil at flere skal ta steget i det ukjente. ANSA skal være din reisevenn.  
 
Karl Petter Ryghs tale: 
Jeg hadde over 30 verv da jeg gikk på videregående. Dro til Hongkong etter vgs, det var første 
gang på fire år uten verv. Møtte ANSA i HK. I det siste året har jeg vært koordinator for ANSA 
Asia Convention. God stemning. Stiller til HS som Asia-alibi. Håper på tillitt for å jobbe med 
dere i kommende år. Min hjertesak er deg. Ditt engasjement motiverer meg. Håper du er like 
gira på å jobbe med meg.  
 
Spørsmål etter Karl Petter Ryghs tale: Hvilken sak bør ANSA jobbe med? 
KPR: Vi har fått til mye de siste årene. Et problem er for dårlig rådgivning. Fokusere på 
rådgivningstjenesten. Verdens sentrum beveger seg østover, vi må se og lære.  
 
Kamilla Risangers tale:  
ANSA har gitt meg erfaringer, gode venner og opplevelser. Stiller til HS for å gi noe tilbake. Vi 
skal bli enda bedre. Står her og ber dere stemme på meg. Alle dere som gjør en frivillig 
innsats, og alle som er medlemmer. Gi meg den æren, så skal jeg ikke hvile på laurbærene. 
Jobbe for en mer synlig administrasjon, bedre tilrettelegging for frivillige, større samarbeid på 
tvers av landegrensene. Nye høyder. Vi er privilegerte som har så mange kvalifiserte 
kandidater. Håper dere har VKs innstilling til etterretning. Min båt er lastet med: Erfaringer fra 
lokallag og landsstyret, hvordan organisasjonen drives fra grasrota og opp.  
 
Spørsmål etter Kamilla Risangers tale: En konkret sak 
KR: Bli mer synlig. Slik får vi flere medlemmer.  
 
Inge Marshall Trangsruds tale: 
Begynner på mitt siste år på medisin i Tsjekkia. Har vært tillitsvalgt hele studietiden. Vært 
leder for ANSA Concerts, har sittet i HS det siste året, men det har gått for fort, vil jobbe med 
flere saker videre. Kontinuitet er viktig, det skaper sikkerhet. Vil jobbe med goodwill-ordningen. 
Vi må snakke med hverandre og få innspill på hva som funker, og hva som kunne vært bedre. 
Turnusordning og medisin.  
 
Spørsmål etter Inge Marshall Trangsruds tale: har du tatt noe initiativ det siste året? 
IMT: Initiativet til å forske på historien, men Ole Kristian Bratset har gjort jobben. Vi har ikke 
gjort nok i HS som har gått.  
 
Valg – hovedstyret, uterepresentanter (ved simpelt flertall) 
 
Resultat: 
Karl Petter Rygh   80 stemmer 
Hedda Gudim     66 stemmer 
Anders Granmo   45 stemmer 
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Tomas Engebretsen  42 stemmer 
Kamilla Risanger   41 stemmer 
Hanna Flood   39 stemmer 
--------------------- 
Inge Marshall Trangsrud  37 stemmer 
Marthe Thorsø    37 stemmer 
Mathias Grotli    37 stemmer 
Celine Kleivdal    33 stemmer 
Alida Nordheim   27 stemmer 
Filip von Ubisch   26 stemmer 
Ragnhild Utne    24 stemmer 
Ida Juel Solheim   21 stemmer 
Monica Beeder    21 stemmer 
Katinka Oxaas-Straume  17 stemmer 
Karl-Henrik Lønn  13 stemmer 
Johan A. Liseth Hansen  10 stemmer 
Nina Namvar     0 stemmer 
 
… 
 
Hjemmekandidater. Kandidatene får 2 minutter taletid hver. 
 
Charlott Sander Johansen benkes. 
 
Mathias Meyers tale: 
Jeg skal fortelle en historie. Jeg har en storebror, og har som småsøsken flest arvet det 
meste. Grunnen til at når jeg forteller dette: Da jeg var 6 fikk jeg et par gummistøvler. Det var 
den største dagen i mitt liv. Jeg føler at vi utenlandsstudenter er som hjemmestudentenes 
småsøsken. Det er litt slitt, det er ikke like gøy å arve. Med fem år som utenlandsstudent, og 
to års erfaring fra norsk, svensk og britisk arbeidsliv. Bedre forhold til næringslivet. Utnytte 
kompetansen som dere er.  
  
Spørsmål etter Mathias Meyers tale: Hva skiller deg fra de andre? 
MM: Skostørrelse 47, jeg kan fylle skoene. Jeg har mye drive. Har fullført to mastergrader, 
vært aktiv idrettsutøver. Har en stayerevne, går all inn, leverer. 
 
Mari Erdals tale (video): 
Har kjempelyst. Fire år i Sør-Afrika, MA i statsvitenskap, har sittet tre år i landsstyret. ANSA er 
en ressurs. Studert i Latin-Amerika. Håper å starte ANSA Brasil. Erfaring med studentpolitikk. 
Spennende og lærerik utfordring. Kan fokusere fullt og helt på dere nå som jeg er ferdig. 
Sikkerhetsnett i ryggen som taler vår sak. Bruke mine erfaringer til at andre skal få en like god 
opplevelse. Vil være støttende og motiverende, kort vei mellom landsstyre og hovedstyre.  
  
Peter Netlands tale (video): 
Skal på eksamensfest, kan derfor ikke være der i kveld. Er fra et lite ANSA-land, har blitt kjent 
med mange av dere opp gjennom årene. Brennende engasjement for ANSA. Vi vil møte flere 
tyngre saker, og jeg vil gå inn med et kaldt hode. Vært lokallagsleder i München. Har vært 
kontaktpersonansvarlig og landsleder. ANSA sine kampsaker er mine saker.  
  
Thea Hollands tale: 
Blitt veldig glad i ANSA de siste årene, tre års erfaring fra Irland som tillitsvalgt, vil jobbe for 
ANSA. Vært med for flere sentrale arrangementer og HS-møter. Gjenopplive ANSA Irland. 
Vender snuten hjem, med og for dere. Vil jobbe med psykisk helse. En av postene på 
henvendelser som har økt mest. Sosial trygghet er det som forebygger dårlig psykisk helse. 
Mye mer profesjonelt nettverk. Vil jobbe for å gjøre det lettere å komme ut i jobb. ANSA 
Alumni er viktig. Håper på tilliten. 
  
Spørsmål etter Thea Hollands tale: Hva slags rolle tar du? 
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TH: Organisert. Liker systemer. Overblikk. Streng på svada. Ta sakene raskt og nøye på hva 
som blir sagt. Fokusere på det sosiale.  
 
Charlott Sandor Johansens tale: 
Hei igjen. Takk for en bra helg. Takket være HS, vil gjerne være med. Medlemmene er viktige. 
Jeg vil være liken mellom ANSA sentralt og medlemmene vi jobber for. At jeg stiller først til 
president og så hjemmerepresentant sier mye om hvor motivert jeg er. Har mye tid, har et 
helhetlig perspektiv på HS. Jobbe for at ingen reiser alene. 
 
Spørsmål etter Charlott Sandor Johansens tale: Hva slags forhold vil du ha til nyvalgt 
president? 
CSJ: Det tror jeg. OK og jeg er ulike, tror vi kommer til å utfylle hverandre.  
 
 
 
Valg – hovedstyret, hjemmerepresentanter (ved simpelt flertall) 
82 stemmeberettigede. 
 
Resultat: 
Peter A. Netland  67 stemmer 
Thea Holland   59 stemmer 
------------------------ 
Charlott Sandor Johansen 35 stemmer 
Mathias Meyer   34 stemmer 
Mari Erdal     8 stemmer 
 
ANSAs hovedstyre 2016-2017: 
Karl Petter Rygh 
Hedda Gudim 
Anders Granmo 
Tomas Engebretsen 
Kamilla Risanger 
Hanna Flood 
Peter A. Netland  
Thea Holland  
Hannah Monsrud Sandvik (ansattes representant) 
 
12.3 Ordførerkollegium 
Axel Emil Nisse og Maren Hald Bjørgum valgt ved akklamasjon. 
 
12.4 Kontrollkomité 
Øyvind Osjord, Kristian Viflot, Hanna Reklev og Hilde Martens.  
Valgt ved akklamasjon. 
 
12.5 Valgkomité 
Madeleine Mowinckel, Nikolai Fjågesund, Renee Marie Salamonsen og Emilie Bersaas. 
Valgt ved akklamasjon. 
 
12.6 Revisor 
EY. 
 
12.7 Ordenskollegium  
Miriam Sofie Tullien, Finn Magnus Aamodt, Nils Martin Eek og Linn Monsen. 
 
Valgt ved akklamasjon. 
 

 
13. Avslutning 
Begge presidentene på scenen. 
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Jakob Aure: Takker. 
 
Slutt kl. 17.02. 


