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Forslag til organisatorisk arbeidsprogram  
2016-2017 

 

Vedtas på ANSAs 60. generalforsamling 
 
 

ANSAs formål er å 
- informere om og oppfordre til utdanning i utlandet 

- ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 
- skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer 

i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse 
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Overordnet 1 
 2 

 Jobbe videre med tema «mangfold og inkludering» i hele ANSA som organisasjon 3 
 4 

 Øke medlemstallet med 5 % 5 
 6 

 Øke inntektene med 5% 7 
 8 

 Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å styrke ANSAs merkevare utad og innad.  9 
 10 
ANSAs informasjonssenter 11 

 Utvikle mailskjema og FAQ for alle henvendelser til infosenteret 12 
 13 

 Få Chat på enkeltland og i enkelte perioder 14 
 15 

 Enkeltveiledning/videoveiledning kun til søkere til prioriterte land*. Søkere til resten av verden får 16 
tilbud om gruppeveiledning, webinar, temakveld – eller veiledning per telefon 17 

 18 

 Plan for å få fortløpende feedback fra brukerne på nettsiden 19 
 20 

 Satse ytterligere på rådgiverne – 5 rådgiverseminarer i ANSA-året. 21 
 22 

ANSAs sosialrådgivertjeneste 23 

 Sikre informasjon om sosialrådgivertjenesten til alle landsstyrer og personlig kontakt med alle 24 
landsledere. 25 
 26 

 Jobbe med SHoT-undersøkelsen 2018. SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes 27 
fysiske og psykiske helse og trivsel.  28 

 29 

 Sikre at faste rutiner for opplæring av ANSAs beredskapsplan og sikkerhetsforskrifter for 30 
tillitsvalgte kommer på plass i alle land. 31 

 32 

 Arbeide med inkludering og sikring av internasjonal studentmobilitet for studenter med nedsatt 33 
funksjonsevne. 34 

 35 

 Utvikle informasjonsside for studenter som reiser til utlandet med barn på ansa.no 36 
 37 
ANSAs medlemsavdeling 38 

 Utarbeide plan for «Medlemsreisen», ett verktøy/plan som skal sikre skreddersydd 39 
kommunikasjon med ANSAs medlemmer før, under og etter studiene.  40 
 41 

 GS følger opp og holder HS orientert om «Medlemsreisen.» 42 
 43 

 Sikre informasjon om ANSA til alle høyskoler og universiteter i Norge, samt alle 44 
samarbeidspartnere som formidler studier i utlandet. Dette innebærer å delta på 45 
avreiseseminarer/internasjonale dager som arrangeres ved norske læresteder.  46 
 47 

 Jobbe for å opprettholde og få på plass nye samarbeidsavtaler som gir mulighet for 48 
dobbeltmedlemskap, som kan være av nytte for ANSAs medlemmer. 49 

 50 

 Følge opp ANSA Studentforsikring- både i form av tilbakemeldinger som vi får fra studentene, 51 
videreutvikling av vilkår, strategisk arbeid med markedsføring og prisforhandling.  52 

 53 

 Gjennomføre årlig oppdatering av ANSAs håndbøker 54 
 55 

 Kontakte læresteder hvor det er mange nordmenn og få medlemmer for å promotere ANSA 56 
ytterligere.  57 

 58 

 Følge opp tillitsvalgte studenter, og sikre at de får relevant informasjon for sine verv. 59 
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 60 
Web og sosiale medier 61 

 Sørge for god og oppdatert informasjon om studier i utlandet 62 
 63 

 Flere besøkende på ANSAs nettsider – spesielt på sidene om prioriterte samarbeidsland 64 
 65 

 Økt aktivitet i bruken av sosiale medier og ANSA.no både sentralt og i landene.  66 
 67 

 Øke antall følgere og rekkevidde for innlegg på sosiale medier.   68 
 69 
Administrasjon, salg og marked  70 

 Øke inntekter fra næringslivet med 5 %. 71 
 72 

 Arbeide for at ANSAs studentforsikring er den beste i markedet og at flere utenlandsstudenter 73 
velger ANSAs studentforsikring. 74 

 75 

 Øke medlemsgodene på bakgrunn av informasjon fra «Medlemsreisen» 76 
 77 
ANSAs landsstyrer  78 

 Utarbeide felles mål for året. 79 
 80 
Hovedstyret  81 

 Hovedstyret skal utvikle nye politiske saker som skal legges frem på HS#5 2017 og eventuelt 82 
inkorporeres i politisk arbeidsprogram 2017/2018 som legges fram på GF 2017. 83 

 84 

 ANSA brøt med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) i 1991 etter 12 85 
års medlemskap. Både ANSA og SAIH har endret seg betydelig i de 25 årene siden. 86 
1) Hovedstyret skal derfor på nytt utrede om medlemskap eller andre samarbeidsmåter med 87 

SAIH er ønskelig i 2016-2017 88 
2) Målet med arbeidet er å fremme et vedtaksforslag på HS#5 2017 med sikte på å presentere 89 

både vedtaksforslaget og utredningen på Generalforsamlingen i 2017. 90 


