
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat   
ANSAs 62. ordinære generalforsamling 

27. - 28. juli 2018 
 
Fredag 27. juli 
 
1. Møteåpning 
 

1.1. Åpning 
                         Åpning ved president Ole Kristian Bratset 

 
1.2. Valg av sekretær til presidiet 

           Erika Vartdal valgt til presidiet  
1.3. Første konstituering, opprop og mandatfordeling 

           77 delegater til stede ved første konstituering  
1.4. Godkjenning av forretningsorden, voteringsorden og dagsorden 

             Forslag til forretningsorden godkjent 
Forslag til voteringsorden godkjent 
Forslag til dagsorden godkjent 
Forslag til kontaktpersoner fra HS, kontoret og studentene godkjent 
Sekretariatet er valgt som referenter 
Hovedstyret og prestene er valgt som tellekorps 

1.5. Godkjenning av protokollen fra generalforsamlingen 2017 
             Protokollen fra Generalforsamlingen 2017 er godkjent 
 

 

2. Økonomi 
 
2.1. Kontrollkomiteens beretning 

     Kontrollkomiteens beretning er vedlagt sakspapirene 
2.2. Regnskap for 2017 

     Regnskap for 2017 er vedlagt sakspapirene 
2.3. Revisors beretning 

     Revisors beretning er vedlagt sakspapirene 
 

2.4. Godkjenning av regnskap for 2017 

                   Regnskap for 2017 enstemmig vedtatt (akklamasjon). 
 
 

3. Revidert budsjett for 2018 
 
3.1. Presentasjon av hovedstyrets forslag 

                   Forslag til revidert budsjett for 2018 er vedlagt sakspapirene.  



                   Hovedstyrets presentasjon er vedlagt referatet. 
3.2. Debatt 

      
3.3. Vedtatt ved akklamasjon 

        
 
 
4. Utvalgenes rolle i ANSA 

 
4.1. Presentasjon av utredningen 

      
4.2. Spørsmål og svar  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Lørdag 28. juli 
 

5. Andre konstituering 
 
5.1. Konstituering, opprop og mandatfordeling 

                   92 delegater til stede ved andre konstituering  
 

 

 

6. Orientering fra ANSAs virksomhet 2017-2018 
 
6.1. Årsberetning ANSA sentralt 

                   Hovedstyrets beretning er vedlagt sakspapirene. 
                   Presentasjon av beretningen er vedlagt referatet. 

 
6.2. Årsberetning fra land og utvalg 

                      Årsberetning for landene og utvalgene er vedlagt sakspapirene.  
                   Presentasjon av beretningen er vedlagt referatet. 
  

 

7. Politisk program for 2018-2019 
 
7.1. Presentasjon av hovedstyrets forslag 

    Forslag til politisk arbeidsprogram er vedlagt sakspapirene. 
  

7.2. Debatt 
 
 

7.3. Vedtak – endringsforslag fra studentene etter workshop 

Votering om endringsforslag 1, språkstipend til dem som skal studere på engelsk – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 2, enklere opptak for dem som skal fortsette til studier på 

masternivå i Norge – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 3, bedre karakteroversettingssystem – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 4, arbeid i utlandet og medlemskap i Folketrygden – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 5, tak på stipendandel skolepengestøtte – ikke vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 6, lettere å ta vgs i utlandet – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 7, ANSA skal jobbe for å informere bedre ut til de studentene 

som velger å bli værende i utlandet – vedtatt 
 
 

8. Landstruktursaken 
 

8.1. Presentasjon av utredningen 

8.2. Spørsmål og svar 
 

9. Styrestruktursaken 
 

9.1. Presentasjon av utredningen 

9.2. Spørsmål og svar 
 



10. Statuttendringer 
 
10.1. Presentasjon av hovedstyrets forslag 

      
10.2. Debatt 
 
10.3. Vedtak 

 
 Utvalg 

      Votering om endringsforslag 1 – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 2 – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 3 – vedtatt  
 
Votering om endringsforslag 4 – vedtatt  
 
Votering om endringsforslag 5 – vedtatt  

 
Styrestruktur 

 
  Votering over saksrekkefølge:  

52 stemmer for å votere over endringsforslag 6 først.  
27 for å votere over endringsforslag 6 etter først å ha stemt over endringsforslag 7 og 8. 
31 blanke stemmer 
 
Votering om endringsforslag 6 – ikke vedtatt,  
endringsforslag 7 og 8 faller dermed. 
 

 
Votering om endringsforslag 9 – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 10 – ikke vedtatt  
 
Votering om endringsforslag 11 – vedtatt 
 
Votering om å klassifisere endringsforslag 12 fra kategori C til A. Vedtatt. 
 
Votering om endringsforslag 12 – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 13 – vedtatt 

 
 Landstruktur 
 Delegat 10 leverte endringsforslag til HS’ forslag 

14 – ikke vedtatt  
Nytt forslag vedtatt: land som allerede er land trenger ikke å endre. 
Votering om endringsforslag  
 
Votering om endringsforslag 15 – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 16 – vedtatt 
 
Endringsforslag 17 
- Forslag om 4 eller 8 ukers frist for innkalling før landsmøter og org.kurs.  

8 uker vedtatt, Landsstyret kan søke HS om dispensasjon  
- Fortsatt pålagt organisasjonskurs vedtatt 
 
 
Votering om endringsforslag 18– vedtatt  
 



Votering om endringsforslag 19 – vedtatt 
 

Votering om endringsforslag 20- vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 21 – vedtatt  
 
Votering om endringsforslag 22 - vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 23 – vedtatt  
 
Votering om endringsforslag 24 – vedtatt  
 
Votering om endringsforslag 25 – vedtatt 
 
Votering om endringsforslag 26 – vedtatt 

 
Fullmakt til å sette i kraft forslaget om utvidet ordførerkollegium med umiddelbar effekt. 
 Vedtatt  

 

11. Handlingsplan og strategi 
 
11.1. Presentasjon av strategiprosess og forslag til handlingsplan 
11.2. Debatt 
11.3. Enstemmig vedtatt 

 
 

12. Tredje konstituering 
 
12.1. Konstituering, opprop og mandatfordeling 

                    100 delegater til stede ved tredje konstituering  
 
 

13. Valg 
 
13.1. President 

     Hanna Flood (65 stemmer) – valgt  
 Tomas Engebretsen (35 stemmer)  
 
 
 

13.2. Hovedstyret 
                   Kandidater nåværende utenlandsstudenter (navn i fet er valgt): 

 
Julie Nordmo (83 stemmer)  
Magnus Lund Røer (91 stemmer) 
Eirin Holan (60 stemmer) 
Mathias Grotli (92 stemmer) 
Ida Iselin Eriksson (69 stemmer) 
Kyrre Berland (96 stemmer)  
Camilla Slethaug (51 stemmer) 
Gyri Reiersen (44 stemmer) 
8 blanke.  
 

                   Kandidater tidligere utenlandsstudenter (navn i fet er valgt): 
   
  Johan Liseth Hansen (57 stemmer) 
  Fredrik Tombra (65 stemmer)  
  Sindre Skogen (17 stemmer) 

  Thea Cecilia Høyer (43 stemmer) 
  Carl Henrik Haakonsen (1 stemme) 



  Even Bryne Hornmoen (1 stemme) 
  Erlend Kleiven Jørgensen (14 stemmer)  

 
 
Tilleggsforslag til valg av hovedstyre: 
Forslag fra Kommunikasjonsrådgiver om å gi sekretariatet fullmakt til å etteroppnevne ansattes 
representant til hovedstyret. Forslaget må vedtas med 2/3 flertall. 
 

Vedtatt 
 
 

13.3. Ordførerkollegium 
              Valgt ved akklamasjon: 

Peter Alstad Netland  
Erika Vartdal 
Axel Emil Nissen-Lie  
Tomas Engebretsen  

                    
 

13.4. Kontrollkomite 
Valgt ved akklamasjon 
Karl-Henrik Lønn 
Inge Marshall Trangsrud  
Josefine Kitmitto 
Thea Cecilia Høyer 

    
13.5. Valgkomite 

              Valgt ved akklamasjon  
Martine Tønnessen 
Hedda Gudim 
Katinka Oxaas 
Nils Martin Ek 
Thea Holland 

       
 

13.6. Revisor 
                  EY valgt ved akklamasjon 

 
13.7. Ordenskollegium 

Valgt ved akklamasjon 
Sophie Werenskiold  
Karl-Henrik Lønn  
Solveig Joy  
Jørgen Clemmensen-Fløholm 

 
 
14. Avslutning 
                  Nyvalgt president Hanna Flood avsluttet generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 


