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Lørdag, 10.03.17 
 
1. Åpning av ANSA UKs landsmøte 2017 
 
Møtestart klokken 09:05, britisk tid. Delegat 2, nestleder Askild Oxaas-Straume, ønsker 
velkommen. 
 
1.1. Godkjenning av innkallelsen 
 
Godkjent ved akklamasjon. 
 
1.2. Valg av referent 
 
Delegat 2 valgt som referent. 
 
1.3. Godkjenning av ordførerkollegium 
 
Erika Vartdal og delegat 2 valgt som ordførerkollegium. 
 
1.4. Godkjenning av delegater 
 
Alle tilstede, bortsett fra 1, 3, 8, 10 og 14. 
 
1.5. Godkjenning av dagsorden 
 
Godkjent. 
 
1.6. Valg av tellekorps 
 
Ingrid Ims og Aksel Mathiesen valgt. 
 
1.7. Godkjenning av voteringsorden 
 
LS foreslår å tillate at delegater som ikke er tilstede grunnet uvær har stemmerett. Godkjent. 
 
1.8. Godkjenning av forretningsorden 
 
Godkjent. 
 
1.9. Godkjenning av referat fra landsmøtet 2017 i Birmingham 
 
Godkjent. 
 
1.10.  Presentasjon av det avtroppende styret 
 
Delegat 1 - landsleder Martin Wisth Kolltveit, delegat 2 - nestleder Askild Oxaas-Straume, 
delegat 3 - økonomiansvarlig Kristian Soelberg Nilsen, delegat 4 - markedsansvarlig Sara 
Anne Fossum, delegat 5 - webansvarlig Thea Høyer, delegat 6 - informasjonsansvarlig 
Maryanne Grødem, delegat 7 - GAUK-ansvarlig Hannah Cuthbertson Husbyn. 
 
1.11.  Presentasjon av gjester 
 
Erika Vartdal, HS-representant til ANSA UK og tidligere landsleder i ANSA Canada, Ingrid 
Ims, studentprest, Aksel Mathiesen, revisjonskomiteen og tidligere økonomiansvarlig i ANSA 
UK og Åsne Vang fra ANSA sentralt. 



 
2. Landsstyrets beretning 
 
Delegat 1 starter presentasjonen av landsstyrets årsberetning. Forteller om ANSA-året som 
har gått, og hva som er en landsleders oppgave. Studerer business ved University of 
Strathclyde, Glasgow. Minimumskrav til et landsstyre (LS) er at det består av en landsleder 
og en økonomiansvarlig, må avholde organisasjonskurs (KO) og landsmøte (LM), og operere 
innenfor gitte retningslinjer i statuttene. LS velges av delegater hvert år under LM. Ved 
starten av styreåret avholdes et overlappingsmøte (OLM) mellom avtroppende- (ALS) og 
påtroppende landsstyre (PLS) hvor året planlegges. Ett til to styremøter, hvor landsleder er 
ordstyrer, avholdes i måneden. Landsleder overser økonomien sammen med 
økonomiansvarlig. Har ikke hovedansvar for ett enkelt arrangement, men brukes som 
sparringspartner under planleggingen. Rapporterer til hovedstyret-representant (HS-rep). 
Ansvarlig for medlems- og mediehenvendelser. Landsleder og Ingrid Ims (II) samarbeider 
ved beredskapshenvendelser, blant annet ved terror hendelser. Støttespiller for resten av 
LS.  
 
ANSA UK er det største ANSA-landet, men medlemstallet er fallende (ca. 1800 medlemmer). 
Består av 28 lokallag (LL) som er drevet av over 100 tillitsvalgte. ALS satte noen klare 
målsetninger, blant annet å øke deltakerantallet på landsdekkende arrangementer. Målet ble 
nådd på KO, karrieredagen (KD) og Games og ANSA UK (GAUK). Godt samarbeid med 
sjømannskirken og II ble opprettholdt. Skype-møter ble gjennomført med LL for å senke 
terskelen for økt kommunikasjon mellom LL og LS. Styremøter (SM) har blitt gjennomført 
etter fastsatt plan. LS 17/18 opprettet samarbeid med ambassaden i London hvor man 
inviteres til en beredskapsøvelse en gang i året. ANSA Edinburgh, ANSA UK og ANSA 
Concerts gjennomførte en konsert i Edinburgh. Arrangementet var en suksess og ALS 
oppfordrer PLS til å forsøke å gjennomføre lignende. Nytt LL i Sheffield og Warwick ble 
opprettet. Inntekter i forbindelse med landsdekkende arrangementer har økt.  
 
Gladsaker fra styreåret inkluderer to nye LL, GAUK ble gjennomført i Dublin med 
internasjonal deltakelse og delegat 1 ble invitert til middag på slottet under Norgesbesøket til 
Prins William og Kate. Utfordringer fra styreåret er blant annet fire terrer-hendelser, ett 
inaktivt LL og flere LL ”at risk” da universiteter har falt ut av ekstrastipendlisten og streik ved 
universiteter. Medlemstallene i ANSA generelt og UK er synkende. ANSA sentralt arbeider 
med å bedre medlemsgoder. ALS anbefaler PLS å forsøke å fornye arrangementer eller 
skape nye arrangementer som øker interessen blant medlemmene og ikke støtte seg på 
tidligere innarbeidet rutiner.  
 
LS 16/17 vedtok at ALS skulle utarbeide et internpolitisk arbeidsprogram hvor saker som er 
viktige for medlemmer i ANSA UK kan tas med til generalforsamlingen (GF). ALS foreslår at 
nåværende utkast drøftes og eventuelt forbedres under OLM. 
 
Internpolitisk arbeidsprogram: 

1. ANSA UK ønsker at ANSA Sentralt tilstreber å forenkle karakteroverføring fra UK til 
Norge. 

2. Posisjonen til ANSA Alumni bør styrkes, slik at utenlandsstudenter får bedre kontakt 
med norsk næringsliv. 

3. ANSA UK ønsker forenklet samarbeid på tvers av land, særlig økonomisk.  
4. ANSA Sentralt bør forsøke å få på plass en garantørordning for leie av bolig. 
5. Fjerne krav om GMAT ved norske universiteter.  
6. ANSA Sentralt bør arbeide for å endre det nye topplånet til stipend 
7. Studielån bør ikke regnes inn som gjeld, ved søknad om boliglån.  

 
Spørsmål fra delegat 21: Hva er GMAT? 



Svar fra delegat 1: Det er en test som er nødvendig å gjennomføre for å komme inn på 
finans- og økonomistudier i flere europeiske land. 
 
Delegat 3 fortsetter årsberetningen, og snakker om ANSA UKs økonomi. Regnskapet 
presenteres. Samlet resultat inkluderer høyere utgifter og inntekter enn budsjettert, totalt har 
styreåret gått med NOK 4000 i minus. Driftstøtten er lavere enn tidligere år. Høyere inntekter 
ved KO og selv med høyere utgifter enn budsjettert gikk arrangementet med overskudd. Ved 
KD var utgiftene ca. NOK 1600 mer enn forventet, høyere inntekter grunnet økt bedriftsavgift 
resulterte i samlet overskudd. Ved GAUK var både inntekter og utgifter høyere enn 
budsjettert, samlet underskudd på NOK 9000 ble dekket av Goodwillstøtte. Styreutgifter 
endte på budsjett. LL-støtte har samlet gått med NOK 50.000 i underskudd da prinsippet om 
støtte til alle arrangementer ble fulgt. Det er budsjettert med et samlet underskudd for å 
senke egenkapitalen.  
 
Spørsmål fra delegat 7: Hvorfor skal vi redusere egenkapitalen? 
Svar fra delegat 3: Egenkapitalen har tidligere vært høy. Dette er unødvendig. Men det er 
viktig å ha likviditet tilgjengelig til å arrangere KO og KD.  
 
Spørsmål fra delegat 1: Hvilke tips har du til neste års styre? 
Svar fra delegat 3: Øke inntekter fra eksterne aktører under KD og forenkle generelle 
prosesser. 
 
Delegat 7 forlater salen. 
 
Delegat 4 fortsetter årsberetningen, og vi snakker om karrieredagen. Studerer management i 
Manchester. Hovedansvar er KD i London. 10 bedrifter og over 100 deltakere deltok. God 
mulighet til å bygge nettverk med bedrifter og få økt innsyn i arbeidsmuligheter etter endt 
studietid. Markedsansvarlig bygger nettverk med bedrifter og lærer organisatoriske 
egenskaper. Ved å innføre deltakeravgift øker terskelen for påmeldte medlemmer til å ikke 
delta. Innføring av bedriftspakker hvor bedrifter som har presentasjoner faktureres et høyere 
beløp resulterer i økte inntekter. Tilbakemeldinger fra bedrifter er at bedriftsavgiften 
fremdeles er lav. Vervet krever god planlegging av KD, er veldig givende og man tilegner seg 
egenskaper som er relevant for arbeidslivet.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Hva har vært det beste med å være markedsansvarlig? 
Svar fra delegat 4: Ved å arrangere et stort arrangement opplever man en stor 
mestringsfølelse og det er gøy å sitte i LS. 
 
Delegat 5 fortsetter årsberetningen, og forteller om ANSA UKs aktivitet på sosiale medier. 
Studerer management i London. Vervet som webansvarlig gir muligheter til å være kreativ. 
Ansvar for påmelding til arrangementer og sosiale medier. Generell økning i antall følgere på 
sosiale medier. Flere verktøy på FB kan brukes til å analysere statistikk over hvem som ser 
publiseringer. Filmer og bilder skaper økt engasjement i forhold til tekst. Anbefaler å lage 
flere promoteringsfilmer.  
 
Delegat 7 er tilbake. 
 
Schedule-post verktøy anbefales å bruke. Innlegg publiseres automatisk. Retningslinjer ved 
takeover på instagram og snapchat har kanskje vært for strenge. Bruk av snapchat-filter på 
landsdekkende arrangementer har vært positivt og fungerer som god promotering av ANSA. 
Ved KO så 4500 personer filteret. Tre nyhetsbrev sendes ut i løpet av styreåret. 50% av 
mottakere leser brevet. Ikke nødvendig å være grafisk designer for å påta seg dette vervet, 
men er en fordel å ha kjennskap til blant annet photoshop.  
 
Spørsmål fra delegat 2: Hva har vært det kjekkeste ved å sitte i LS? 



Svar fra delegat 5: Reise rundt i UK og møte norske studenter. 
 
Spørsmål fra delegat 21: Hva inkluderes i nyhetsbrevene? 
Svar fra delegat 5: Hva som har- og hva som skal skje i ANSA UK. Anbefaler å delegere ut 
ansvaret for å skrive slike tekster til LS.  
 
Spørsmål fra delegat 13: Er webansvarlig et tidkrevende verv? 
Svar fra delegat 5: Til tider, men samlet har det vært mest gøy. Viktig å ikke alltid kreve at alt 
er 100% perfekt.  
 
Spørsmål fra delegat 4: Hva er det viktigste du har lært som webansvarlig? 
Svar fra delegat 5: Å delegere personlig tid mellom skole og ANSA. Når en studerer 
management har det vært gøy å arbeide med bilder som er en personlig interesse.  
 
Spørsmål fra delegat 3: Viss du skulle sittet en ny periode med samme verv, hva ville du 
gjort annerledes? 
Svar fra delegat 5: Være mer kreativ. Var bekymret for å bryte tidligere innarbeidet rutiner. 
Sette i gang en kampanje med video/bilder på FB. 
 
Delegat 2 fortsetter årsberetningen, og forteller om nestledervervet. Studerer Petroleum 
Engineering i Manchester. Hovedansvar for å skrive referater og å arrangere LM. Nestleder 
er styrets potet og bidrar når det trengs i andre roller. Ingen tidligere ANSA-erfaring. Det nye 
styret avgjør om de vil avholdet valg på lørdagen eller søndagen.  
 
Spørsmål fra delegat 5: Hva er det beste med å sitte i styret? 
Svar fra delegat 2: Møte nye mennesker og å vokse som person ved å påta seg mye ansvar 
ved arrangering av LM.  
 
Spørsmål fra delegat 23: Hva har vært mest utfordrende i vervet? 
Svar fra delegat 2: Vanskelig å trekke frem en spesiell hendelse, men når jeg til normalt er 
glad i å arbeide med matte og fysikk var det nytt og spennende å skulle arrangere LM.  
 
Delegat 6 fortsetter årsberetningen, og vi snakker om orientering om KP-virksomhet og 
lokallag. Informasjonsansvarlig er bindeleddet mellom LS og LL. Koordinerer KP’er og 
tillitsvalgte, sender henvendelser videre til ANSA sentralt. Ikke krav om tidligere erfaring for å 
være KP. Ansvar for å arrangere KO. 51 deltakere fra 18 studiebyer, 3 gjester - II, ANSA 
sentralt og ANSA forsikring. Medlemmer ble innført i hvordan ANSA som organisasjon 
fungerer og gjennomførte et rebusløp. Satsningen trygge rom ble presentert. Lørdag kveld 
ble avsluttet på et lokalt vannhull etter bankettmiddagen. Det er ønskelig at LL at risk tas var 
på og at LL i York startes opp igjen. Totalt 28 LL. Selv med lavere medlemsmasser var det 
en økning i antall lokale arrangementer i 2017. 279 KP’er. Når man er KP er det billigere å 
delta på landsdekkende arrangementer.  
 
Spørsmål fra delegat 15: Har du noen råd til ny infoansvarlig? 
Svar fra delegat 6: Deleger ansvar til LS. Samarbeid med webansvarlig, økonomiansvarlig 
og arrangørteam.  
 
Delegat 7 fortsetter årsberetningen, og snakker om GAUK - Games of ANSA UK. 
Oslo/London. Arrangør av GAUK og hjelpe andre i LS med det som trengs. Alle kan stille til 
valg som GAUK-ansvarlig, tidligere erfaring eller talenter kreves ikke. Stort spillerom til å 
gjøre hva en ønsker. Det er litt tidkrevende i forkant av GAUK, men hele LS er flinke til å 
hjelpe til. ’Inspirational quotes’ fra Gandhi presenteres. Under GAUK møtes en gjerne på en 
pub på fredag kveld. Lørdag gjennomføres aktiviteter og avsluttes med en bankettmiddag. 
Fokus på sosialt samvær. Har vært veldig gøy og det er trist at styreåret nå er slutt.  
 



Spørsmål fra delegat 2: Under LM17 fortalte du at du er en morsom type. Har du levd opp til 
denne påstanden? 
Svar: Fornøyd med gjennomføringen av GAUK og mottatt gode tilbakemeldinger. Totalt er 
jeg fornøyd. 
 
Spørsmål fra delegat 5: Har du noen råd til neste GAUK-ansvarlig? 
Svar: Ønskelig å få med flere UK medlemmer og gjøre det til et større, internasjonalt 
arrangement. Mulig å promotere arrangementet tidligere og bruke bilder for å øke interessen 
fra andre land. Viktig med god planlegging.  
  
 
 Pause 10:30 - 10:50.  
Samme antall delegater som under møtestart. Totalt 26 stemmeberettigede. Delegat 8 
er ikke online. Delegat 1, 3, 10 og 14 er tilstede via skype/Facebook. 
 
3.  Godkjenning av regnskapet 
 
Revisjonskomiteen ved Aksel Mathiesen snakker om året som har gått økonomisk. Hanna 
Flood, som ikke er tilstede, er tidligere økonomiansvarlig og nestleder i ANSA UK. Aksel 
Mathiesen er tidligere økonomiansvarlig i ANSA UK. Samlet sett er revisjonskomiteen 
fornøyd med budsjettforslaget til ALS. Stikkprøver av kvitteringer og regnskapsføring har vist 
at alt er korrekt. Eneste konstruktiv kritikk er at økonomiansvarlig kunne brukt mer penger.  
 
Spørsmål fra delegat 2: Hvor tidkrevende er vervet i revisjonskomiteen? 
Svar fra Aksel Mathiesen: To møter gjennomføres per styre-år og ett møte før LM for å 
evaluere året. En Facebook gruppe brukes til løpende kommunikasjon mellom 
revisjonskomiteen og økonomiansvarlig. Det er økonomiansvarlig som bestemmer hvor mye 
man ønsker å bruke revisjonskomiteen som et rådgivende organ.  
 
Godkjenning av regnskapet: 
 
For: 26 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Regnskapet er godkjent 
 
 
4.  Gjennomgang av budsjettforslag v/økonomiansvarlig 
 
Driftstøtte senkes med NOK 40.000 slik at det samsvarer med årets inntekter. Kostnader 
kuttes med 20.000. PLS må se hvor mye inntekter/utgifter man regner med å ha ved 
arrangementer og må justere utgifter heretter. Ved LM er kostnader kutter fra NOK 90.000 til 
NOK 80.000 for å bedre samsvare med nåværende utgifter. Inntekter og utgifter i forbindelse 
med GAUK er økt. Støtte til LL økes med NOK 30.000 ved å bruke økte inntekter fra KD. 
Totalt økes inntekter med NOK 26.000 og utgifter med NOK 26.000. Totalt budsjetteres det 
med et underskudd på NOK 29.000. 
 
Godkjenning av budsjett: 
 
For: 26 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Budsjett er godkjent. 



 
 
5.  Gjennomgang av arbeidsprogram og internpolitisk arbeidsprogram 
 
Godkjenning av arbeidsprogram: 
 
For: 26 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Arbeidsprogrammet er godkjent. 
 
6.  ANSA sentralt v/informasjonskonsulent Åsne Vang 
 
 
Jobber på kontoret i Oslo, informasjonssenteret. Deltar på hennes første LM. ANSA 
sekretariatet består av 12 fulltidsansatte, 8 i administrasjonen, 4 på informasjonssenteret. 
Generalsekretær har overordnet ansvar innad i sekretariatet. Fokus på å øke 
medlemstallene ved å bedre medlemsgoder.  
 
Administrasjonen består av:  
Jorge, kontaktperson for tillitsvalgte på kontoret. Besvarer spørsmål angående verv, har 
ansvar for opplæring av tillitsvalgte. Ansvar for goodwill sammen med økonomiansvarlig. 
Ansvar for medlemsservice sammen med Kristian. Skriver attester etter fullførte tillitsverv. 
 
Nga, økonomiansvarlig. Vurderer søknader til økonomisk støtte. Ansvar for lønn, regnskap 
og budsjett. 
 
Hanne, sosialrådgiver. Ansvar for samtale og veiledning om studierelaterte, helserelaterte og 
økonomiske problemer. Samarbeider med II. Jobber også som karriereveileder, karriere- og 
jobbsøkerprosess ved endt utdanning.  
 
Kristian, medlemsservice. Stillingskoordinator, arbeider med tekniske løsninger til nettsidene 
for å bedre brukervennlighet. Håndterer henvendelser til medlemsservice med Jorge.  
 
Kinsa, webansvarlig. Ansvar for nettsider og Facebook.  
 
Jørgen, kommunikasjonsansvarlig. Rådgiver for ansatte og tillitsvalgte. Arbeider sammen 
med presidenten i politiske saker. 
 
Anette. Ansvar for KD i Oslo og promoterer KD til ANSA UK når hun er i kommunikasjon med 
bedrifter. 
 
Informasjonssenteret veileder om studiemuligheter i utlandet. Gjennomfører webinarer, 
gruppe- og enkelt veiledning angående studiemuligheter i utlandet. Oppdaterer nettsider. 
Holder foredrag på videregående skoler. Det er ønskelig at tidligere studenter holder 
foredrag om studiemuligheter i utlandet på skoler i deres nærområde. Kontoret ønsker å 
takke alle tillitsvalgte i ANSA UK og deler ut norsk sjokolade til deltakere på LM.  
 
Organisasjonsutvikling: GF 18 avholdes 29 juni i Oslo. Mer fokus på kommunikasjon slik at 
nye tillitsvalgte kan få bedre opplæring tidlig. Generalsekretær har fokus på innsamling av 
informasjon om medlemmer. Sharepoint benyttes nå isteden for itslearning (ANSAnett). 
Fokus på bedre medlemsgoder, bedre forsikring og psykisk helsetilbud for 



utenlandsstudenter. Det er ønskelig å utvikle karrieretilbudet, ANSA som organisasjon før- 
under og etter studier. 
 
Spørsmål fra delegat 2: Hvilket geografisk område er ditt ansvar under veiledning om 
studiemuligheter i utlandet? 
Svar fra Åsne: USA, Spania, Latin-Amerika, Portugal, Hellas, Finland og Sverige. Åsne 
snakker spansk. Studerte i Mexico 3 år og innehar dermed kompetanse for lokalt språk og 
kultur. 
 
Spørsmål fra delegat 21: Hvordan kontakter medlemmer kontaktpersoner i ANSA sentralt? 
Svar fra Åsne: Telefon og mail. Åpent kl. 10-15 mandag-torsdag.  
 
Spørsmål fra delegat 4: Hvorfor bør studenter engasjere seg i ANSA? 
Svar fra Åsne: Det er spennende å være med i ANSA, man utvikler arbeidserfaring, skaffer 
seg økt nettverk, bedrer studiehverdag for andre, og ikke minst veldig gøy! 
 
 
7.  Hovedstyret v/HS-representant Erika Vartdal 
 
Ansvar for UK, Canada og USA. BSc i statsvitenskap og juss i Canada. Tidligere landsleder i 
Canada og studentpraktikant i utenriksdepartementet i Murmansk, Russland. 
 
Delegat 6 forlater møtet. 
 
8600 medlemmer i ANSA, 500 tillitsvalgte i 90 land, 27 landsstyret, 9 utvalg. Budsjett på 
NOK 18.000.000. GF er ANSA sitt høyeste organ, delegater vedtar hva organisasjonen skal 
arbeide med det kommende året. 10 tillitsvalgte i HS, 6 studenter, 2 tidligere studenter, 
president og kontorets representant. Følger opp land og utvalg. Nøkkel med å være 
tillitsvalgt i HS er å være tilgjengelig for landsstyrene.  
 
Delegat 6 kommer tilbake. 
 
Etter GF er det teambuilding for HS på hyttetur slik at en blir trygg på kollegaene før 
vanskelige diskusjoner kommer opp senere i styreåret. Styreleder er president Ole Kristian 
Bratset som er ANSAs politiske ansikt utad og ansvarlig for mediehenvendelser. 
 
Politikk: Presidenten jobber opp mot stortinget og norsk næringsliv for å fremme saker fra 
ANSA. Blant annet gjeldsbyrden til utenlandsstudenter opp mot studenter i Norge. Øke 
stipend- og skolepengestøtten. Risikerer å sitte med over NOK 1.000.000 i gjeld. 
Gjennomslag i statsbudsjett for at norske politikere aktivt skal promotere utenlandsstudier. 
Førsteårsstøtten i USA fikk først gjennomslag etter flere tiår. Ønskelig å være synlig i norske 
medier slik at førstereisene studenter kjenner til hjelpen ANSA kan tilby. 
 
Satsingen trygge rom ble vedtatt våren 2017. Det er viktig å ikke promotere alkoholfokus. 
Varslingsknapp eksisterer på ansa.no viss en opplever ubehagelige hendelser fra 
medstudenter i ANSA. ANSA forsikringen er den billigste på markedet. Viktig at medlemmer 
har forsikring, ikke at en benytter ANSA sin forsikring. Karrieretilbud - KD i Oslo hver 
desember for å promotere muligheter etter endt studietid. ANSA alumni – eksisterer et 
nettverk når en flytter hjem til Norge.  
 
Viktige datoer. GF 27-29 juni, SS 3-5 aug. Tillitsvalgte kan delta på SS hvor en har fokus på 
økt opplæring, samt sosialt samvær.  
 
Spørsmål fra delegat 4: Hva er det viktigste du har lært i ANSA? 



Svar fra Erika: Ved å jobbe med ulike mennesker har jeg lært å se saker fra andre perspektiv 
og synsvinkler. 
 
8.  Beredskap v/studentprest Ingrid Ims 
 
Delegat 15, 7 og 5 forlater møtet. 
 
Studentprest i 5 ½ år, deltar på hennes femte LM i UK. LS i UK er ett godt eksempel på hvor 
godt ANSA fungerer. Landsleder og økonomiansvarlig kunne ikke delta på LM, men 
gjennomføringen av LM fungerer fremdeles bra. II er samarbeidspartner til ANSA UK, har et 
godt innblikk i hvordan LS arbeider. Imponert over hvor mye vi lærer gjennom ett styre-år. 
Alle er nervøse før en stiller til valg, det er en læringsprosess.  
 
Delegat 15, 7 og 5 kommer tilbake. 
 
Sjømannskirken har et formelt beredskapssamarbeid med ANSA. Ønsker å være tilgjengelig 
for alle studenter. Første studieår er spennende, mye nytt, men kan være tøft. Først etter litt 
tid forstår man at det kreves mye å være i utlandet og at det tar tid å bli trygg i nye 
omgivelser.  
 
5 sjømannsprester for studenter som samarbeider med ANSA. ANSA ba om en slik tjeneste. 
Første studentprest ble ansatt på slutten av 70-tallet. II har kun ansvar for UK og Irland på 
grunn av den høye studentmassen. 5000-6000 studenter i UK spredt over hele landet.  
 
Delegat 4 forlater møtet. 
 
II har tatt embetseksamen. ANSA er livssynsnøytralt og II er dermed tilstede med tanke på 
beredskap. 
 
Delegat 4 er tilbake i rommet. 
 
Bruker mye tid på å ha samtaler med studenter sammen med Hanne Refsdal v/ANSA 
sentralt. Tilbudet til sjømannskirken er et lavterskeltilbud, studenter skal ikke være redd for å 
ta kontakt når man opplever problemer og/eller utfordringer i hverdagen. Dagens ungdom 
stiller høye krav til seg selv. Å snakke om utfordringer leder ofte til gode løsninger. Lik II sin 
Facebook-side og kontakt henne via denne profilen. Da får man et automatisk svar når hun 
ikke er tilgjengelig. Utenlandsstudentene er nå inkludert i studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse. Det er ønskelig at hjelpen til utenlandsstudenter kan bedres, ønskelig å 
ha norsk psykologhjelp i utlandet. Viktig med tilbakemeldinger om hvordan vi 
utlandsstudenter har det i hverdagen, dette kan brukes for å jobbe frem bedre tiltak slik at 
utenlandsopphold generelt blir bedre.  
 
Case-arbeid. I krisesituasjoner er det enkelt å reagere urasjonelt. Det er normalt og en må 
ikke knekkes av det, men ta det som læring. Det er feil man begår som vi lærer mest av. Da 
er det smart å ta kontakt med og snakke om problemene. Nattklubb, lysene går av, 
røykutvikling. Hva er de viktigste tre tingene å gjøre i en slik situasjon: Samle de rundt seg og 
komme seg ut fort, viktig å vite hvor nødutganger er. Viktig å ikke gå tilbake inn i lokalet, 
samle de som er rundt seg, gå ut og bli ute. Redningsmannskap skal redde ut resten.  
 
Større hendelse / terror: fire større terror-hendelser det siste styreåret i UK. Ingen nordmenn 
direkte berørt.  
Hva har en tillitsvalgt ansvar for? 
 Ta kontakt med presidenten. Han er ikke alltid tilgjengelig, det er viktig å utarbeide 
rutiner for hvem andre en skal kontakte i en slik situasjon. Kontakt landsleder i ANSA UK. 



Når en representerer ANSA UK utad i medier må dette avklares med president og/eller 
landsleder. Har det skjedd en tragedie, dødsfall / hardt skadd, vent med å legge ut navn på 
sosiale medier før det er gjort offentlig. Veldig vondt for familie å finne ut om tragedier via 
Facebook.  
 
 
 Lunsj 12:40 - 13:40. 
 
9. Godkjenning av delegater 
 
26 stemmeberettigede delegater, alle er tilstede bortsett fra delegat 1, 3, 10, 14 som er 
tilstede via skype. Delegat 8 er ikke tilstede.  
 
9.  Valg 
 
- Leder 
 
Delegat 3, 4 og 14 melder sitt kandidatur 
 
Appell fra delegat 3: 
Kristian, Edinburgh, økonomiansvarlig i ANSA UK 17/18. Jobbet i forsvaret. Året som 
økonomiansvarlig har lært han mye og det er noe han ønsker å bygge videre på. Ønsker å 
gjennomføre to ting, bygge videre på verdier som trygghet og jobbe mot økt engasjement 
ved å ha flere innholdsrike og morsomme arrangementer. Jobbe på LL-nivå mot enklere 
prosesser for økonomiske støtte, bidra med lån fra LS. Skal oppnå dette ved å stå på, 
gjennomføre lovnader, samtidig som en bygger videre på erfaringer fra foregående styreår 
og være en sosial og omgjengelig person.  
 
Spørsmål fra delegat 2: Hva kunne ha vært forbedret det foregående styreåret? 
Svar fra delegat 3: I fjor var alle tillitsvalgte i LS nye i styret, det er enklere når man har 
erfaring og vært gjennom prosesser tidligere. Være engasjert og skape trygge rammer. 
 
Spørsmål fra delegat 1: Du er en mann med store ideer, hva er det villeste du vil få til som 
landsleder? 
Svar fra delegat 3: Arrangere større arrangementer, bidra til at 80 deltakere er standard per 
landsdekkende arrangement.  
 
Appell fra delegat 4: 
Sara, studerer ledelse og bærekraftighet i Manchester. Tidligere markedsansvarlig i 
landsstyret. Stiller til valg og er motivert for et større ansvar. Ønsker å bygge videre på 
erfaringer og ideer fra tidligere verv. Løsningsorientert person, det er viktig å legge til rette for 
at alle skal kunne oppnå sitt potensiale i styret, samtidig som en har frie tøyler og 
ansvarsfølelse for sitt verv. Være klar over hvordan en delegerer ansvar og mottar hjelp når 
det trengs. Erfaringer fra butikksjef i volt, lærte viktigheten av en plattform hvor en deler 
erfaringer og at god kommunikasjon er viktig. Anerkjenne alle i styret og arbeid som blir gjort.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Kan du trekke frem en ting som årets landsleder gjorde bra og en 
ting som kunne vært gjort bedre? 
Svar fra delegat 4: Veldig bra at vi får ansvarsfølelse for eget verv, samtidig som han har 
vært tilgjengelig. Styret var nytt i fjor og delegering av oppgaver fra første dag er viktig for å 
utføre hvert enkelt verv best mulig.  
 
Spørsmål fra delegat 7: Du er tidligere markedansvarlig, men det er mer tidkrevende å være 
leder. Hvordan skal du takle dette?  



Svar: Jeg går på ett fleksibelt studie, mye selvstudier. Fleksibel på tid og har mulighet til å 
kunne ha en stabil balansegang mellom ANSA og studier. 
 
Spørsmål fra delegat 1: Hva vil være den største utfordringen med å være landsleder? 
Svar: Rapportere videre til HS/president. Takle negative hendelser.  
 
Appell fra delegat 14: 
Takk til ALS for god jobb og medlemmer som stilte opp på LM. Studerer historie i Exeter. Mitt 
forhold til ANSA begynte for to år siden, fetteren inviterte meg til vinterlekene i Sveits. Har 
vært på to GF’er, to vinterleker og ett GAUK. Ønsker mer ANSA erfaringer. Har vært 
økonomiansvarlig i Exeter. Promotert ANSA som studentambassadør på universitetet, tinder 
instagram osv. Ønsker å bygge videre på tidligere erfaringer og skape mer engasjement i det 
beste ANSA-landet.  
 
Spørsmål fra delegat 5: Hva er den største utfordringen med å gå fra LL til LS? 
Svar fra delegat 14: Å være en tydeligere leder. Alt blir større, men har lært å arbeide med et 
godt styre og arrangere arrangementer.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Hvordan skal du få tid til andre lederverv og LS? 
Svar: Det er få timer jeg må tilbringe på universitetet. Har derfor god tid til å justere tiden og 
reise med ANSA.  
 
Delegat 20 og 5 har stemt og forlater lokalet.  
Delegat 20 og 5 er tilbake. 
 
Delegat 3: 12 
Delegat 4: 11 
Delegat 14: 3 
Blanke: 0 
 
Ingen fikk absolutt flertall, omvalg mellom delegat 3 og delegat 4. 
 
Delegat 3: 13 
Delegat 4: 13 
Blanke: 0 
 
Ingen fikk absolutt flertall. Omvalg mellom delegat 3 og delegat 4 etter nye appeller.  
 
Appell delegat 3: 
Ønsker å bidra til at flere kommer på arrangementer, gjøre det enklere for LL ved å forenkle 
prosesser. Være omgjengelig og ta med tidligere ledererfaring fra forsvaret, delegere ansvar 
i styret.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Hva er din største svakhet og styrke som leder? 
Svar: Styrke, la medlemmene i styret tenke selv. Må ikke være utålmodig. 
 
Spørsmål fra delegat 7: Hvordan sammenligner du deg med delegat 4? 
Svar fra delegat 3: Jeg er en veldig omgjengelig person som prater med alle, jeg skaper 
raskt et godt overblikk over situasjoner. Har ett ovenfra og ned blikk på situasjoner.  
 
Spørsmål fra delegat 1: ANSA sliter med synkende medlemmer, hva vil du gjøre med dette? 
Svar fra delegat 3: Flere deltakere på landsdekkende arrangementer, god økonomistyring 
slik at flere kan delta. Slik skaper man mer engasjement i LL og dermed øker 
medlemsmassen.  



 
Spørsmål fra delegat 22: Du har klare mål, hvor åpen er du for innspill og kritikk? 
Svar fra delegat 3: Jeg setter få rammer, viktig at medlemmer i LS tar ansvar og en stor del 
av planleggingen selv. Det er sunt å ha mål, vite hvor vi skal og ha et klart syn på hvordan vi 
kan få flere medlemmer. Jeg ønsker også å være åpen og ta i mot innspill.  
 
Appell delegat 4: 
Viss jeg blir valgt til landsleder blir hovedfokuset på inkludering, enda mer enn før. ANSA 
skal gjøre at alle føler tilhørighet og la folk få utvikle seg. Veldig gøy å se at nye medlemmer 
som kommer på KO på høsten kommer tilbake på andre arrangementer og starter LL. Det 
motiverer meg å skape enda mer engasjement i LL’ene. 
 
Spørsmål fra delegat 7: Hvorfor er du en bedre kandidat enn delegat 3? 
Sva fra delegat 4: Jeg vil si hva som er bra med meg, ikke hva som er negativt med delegat 
3. Kan se situasjoner fra flere synsvinkler og forstå hvor folk kommer fra. Jeg har arrangert 
KD og vet hvordan det oppleves å være arrangør. Ved å ha erfart noe selv er det enklere å 
bidra til at nye arrangører kan føle seg trygge gjennom planleggingen.  
 
Spørsmål fra delegat 21: Hvordan skal du inkludere flere medlemmer i ANSA? 
Svar: På KO forsøkte jeg å legge til et ekstratilbud hvor personer som kommer alene kan 
møte opp på en pub og bli bedre kjent før en går til hotellet. Slik kan en gjøre det lettere å 
ankomme arrangementer alene. Det er skummelt å reise alene på det første arrangementet 
uten å kjenne noen. Ønsker å se alle og at LS legger til rette for dette. 
 
Spørsmål fra delegat 6: Hva er dine største styrker og svakheter som en leder? 
Svar: Jeg er en motiverende leder, opptatt av tett oppfølging og å anerkjenne gjennomført 
arbeid. Viktig med konstruktiv kritikk og ros. Svakhet, utfordre seg selv på å ta vanskelige 
avgjørelser. Ønsker ikke å såre noen, men som leder må en ta opp vanskelige temaer og 
muligens ta upopulære valg. Som tidligere butikksjef har jeg erfaring med slike situasjoner fra 
før.  
 
Delegat 3: 9 
Delegat 4: 17 
Blanke: 0 
 
Ny landsleder: Sara Anne Fossum 
 
- Nestleder 
 
Delegater 9 og 25 melder sitt kandidatur 
Appell fra delegat 9: 
 
Elen, 20 år fra Kristiansand. Nestleder i ANSA London. Tar med motivasjon og erfaringer inn 
i LS. Personlig mener at jeg har gjort en god jobb, nestleder-rollen beskrives som potet. 
Passer meg, flink til å trø til når det trengs og bidra over alt. Ønsker å skape trygghet og 
gjøre ANSA UK større og bedre. Ønsker en utfordring. 
 
Spørsmål fra delegat 2: Landslederen kan falle fra, hva tenker du om å trø til som leder? 
Svar: Landsstyret vil hjelpe meg og jeg vil ha god kontakt med HS. Ønsker utfordringer, god 
til å jobbe under press. 
 
Spørsmål fra delegat 6: Du starter på tredje året til høsten. Hvordan skal du kombinere 
arrangering av LM med å skrive bacheloroppgave?  



Svar fra delegat 9: Viktig å gjøre en innsats fra starten og å planlegge i god tid. En vet når 
det er mye skolearbeid og må dermed jobbe rundt dette. 
 
Spørsmål fra delegat 5: Hva mener du er den største utfordringen med å gå fra LL til LS? 
Svar fra delegat 9: Større ansvarsområde, LL - mindre arrangementer. LS - alt er større. 
Større press. Trygg på at jeg kan klare dette. 
 
Appell fra delegat 25: 
Sara, kriminologi i Sheffield. Startet opp LL i år, jeg er leder. Savnet det norske nettverket, 
dro til KO alene og ble kjent med mange kjekke mennesker. ANSA sine verdier samsvarer 
med hva jeg står for. Ønsker å ta i mot alle like godt som jeg ble tatt i mot ved KO. Jeg liker å 
ta i et tak, være hjelpsom og er god til å ta utfordringer på strak arm.  
 
Spørsmål fra delegat 2: Landslederen kan falle fra, hva tenker du om å trø til som leder? 
Svar fra delegat 25: Jeg elsker utfordringer, ønsker å gjøre det beste selv om landsleder ikke 
er tilstede. 
 
Spørsmål fra delegat 6: Neste år er du student på tredje året, hvordan skal du balansere 
bacheloroppgave og arrangering av LM?. 
Svar fra delegat 25: Flink til å prioritere og ønsker å ha mer å gjøre når jeg har fri. 
 
Spørsmål fra delegat 5: Hva er den største utfordring med å gå fra LL til LS? 
Svar fra delegat 25: Det blir mer travelt, viktig å planlegge godt. Tror det vil gå fint. 
 
Spørsmål fra delegat 1: Medlemstallene til ANSA UK synker, hvordan vil du snu denne 
trenden? 
Svar fra delegat 25: Vise at det ikke er farlig å komme alene på arrangementer, vise at det er 
morsomt slik at flere mennesker ønsker å delta. Jeg tok med venninner på GAUK og LM, de 
så hvor gøy det er og ønsker nå å komme tilbake.  
 
Delegat 9: 8 
Delegat 25: 18 
Blanke: 0 
 
Ny nestleder: Sara Eliassen. 
 
- Økonomiansvarlig 
 
Delegater 10 og 23 melder sitt kandidatur 
 
Appell fra delegat 10: 
Terje, business and accounting - Edinburgh. Det vil være lærerikt å styre økonomien til en 
stor organisasjon. Deltatt på alt av ANSA UKs arrangementer, ønsker å gi noe tilbake og 
bestemme hvilken retning ANSA UK skal gå. Interessert i regnskapsanalyse og økonomi. LL 
skal ha mye av pengestøtten. Ca. 2000 ANSA UK medlemmer, men på UK arrangementer 
kommer det kun 100 stk. Viktig å gi noe tilbake til alle som ikke kommer på landsdekkende 
arrangementer.  
 
Spørsmål fra delegat 7: Nå har Kristian presentert sine tanker om budsjettet. Har du egne 
tanker om hvordan egenkapital kan reduseres? 
Svar fra delegat 10: gi ut mer til LL-arrangementer. Tidligere fast sum, men kanskje tilby litt 
mer for innovative arrangementer. Det vil gi et så godt tilbud som mulig til medlemmer i LL. 
 
Spørsmål fra delegat 6: Dette er et travelt verv. Hvordan skal du balansere det med skolen? 



Svar: Sjelden problem med time management, jeg har mye fritid. Skal jeg lese eller betale 
reiserefusjon vil jeg prioritere reiserefusjon. Muligens kutte ned på fifa-spilling. 
 
Spørsmål fra delegat 1: ANSA UK har ca. NOK 500.000 i budsjett, hva tenker du om å ha et 
slikt stort ansvar? 
Svar fra delegat 10: Det tror jeg vil gå bra. Har hatt ansvar for loppemarked tidligere, men 
store pengesummer skal jeg klare.  
 
Appell fra delegat 23: 
Marie, 20 år fra Stavanger. Studerer på Cass business school. Vervet gir gode muligheter for 
erfaring. Medlem i ANSA i 1 ½ år, på GAUK 18 ble jeg overbevist om at jeg skal stille. 
Tidligere erfaring fra økonomi-verv. I en så stor organisasjon som ANSA er dette positivt. 
Kun hørt positiv omtale om verv i styret, ønsker å oppleve et slikt samhold. Det er viktig å 
fremdeles ha Rogaland representert i LS.  
 
Spørsmål fra delegat 7: Hvordan jobber du i et team? 
Svar fra delegat 23: Trives med å ha mye å gjøre, blir mer strukturert. Alltid tilgjengelig på 
telefon og mail. Dette skal gå veldig fint. Trives med organisering. 
 
Spørsmål fra delegat 27: Hvilke ferdigheter vil du helst utvikle i løpet av et styreår? 
Svar fra delegat 23: Erfaring innen budsjettering fra deltidsjobber. Dette vervet er et steg 
opp, jeg kan bruke teknisk kunnskap tillært på universitetet og få plassert dette i en ”real-life” 
sammenheng.  
 
Spørsmål fra delegat 4: Hva blir den største utfordring når det er så mye penger som skal 
håndteres? 
Svar fra delegat 23: Blir en ny erfaring, jeg lærer fort, setter jeg meg ett mål så ønsker jeg å 
oppnå dette og gjennomføre jobben så godt som mulig. 
 
Spørsmål fra delegat 6: Hvordan skal du balansere ANSA og utdanning? 
Svar fra delegat 23: Konstant noe å gjøre som økonomiansvarlig. Det er fint å ha det fordelt 
utover ett helt år. Jeg har tro på at dette går fint.  
 
Delegat 16 og 6 forlater rommet, stemmer allerede avgitt. 
Delegat 16 og 6 er tilbake.  
 
Delegat 10: 19 
Delegat 23: 7 
Blanke: 0 
 
Ny økonomiansvarlig: Terje Torrissen. 
 
 Pause: 15:20 - 15:35 
 
Alle stemmeberettigede som var til stede under starten av valget er i rommet / online. 26 
stemmeberettigede.  
 
- Webansvarlig 
 
Delegat 12 og 26 melder sitt kandidatur 
 
Appell fra delegat 12: 
Ole-Petter, Drøbak, London, bachelor i practical film making. Stiller til webansvarlig fordi 
ANSA har vært en stor del av mitt studieopphold. Ønsker å gi noe tilbake til neste generasjon 



studenter, min utdanning gir da gode forhold for å gjøre en god innsats som webansvarlig. 
Kan bruke vervet og utdanning opp i mot hverandre og dermed forbedre både vervet og 
utdanningen min.  
 
Spørsmål fra delegat 5: Har du tidligere erfaringer innenfor sosiale medier? 
Svar fra delegat 12: jobbet 2.5 år ved Meny. Hadde ansvar for å bygge opp denne butikkens 
sosiale medier. Startet med 30 følgere, pratet med venner, fikk liker-klikk og skapte et større 
publikum.  
 
Spørsmål fra delegat 4: Hva tror du er den største utfordringen med vervet? 
Svar fra delegat 12: Det å holde kontroll på alt som skal publiseres. Skille mellom hva jeg 
syns er viktig og hva som er viktig for medlemmene  
 
Spørsmål fra delegat 17: Hvilke ambisjoner har du ved å stille til valg som webansvarlig? 
Svar fra delegat 12: Ønsker å nå ut til et større publikum enn ANSA UK gjør i dag. Har møtt 
nordmenn i UK som ikke vet hva ANSA jobber med. Skape større forståelse og spre 
budskapet til nordmenn i utlandet. 
 
Spørsmål fra delegat 15: Hva er det viktigste du kan bidra med for å verve flere medlemmer? 
Svar fra delegat 12: Bruke egen utdanning, film, som jeg mener at når du til mange 
medlemmer. Kan øke interessen.  
 
Appell fra delegat 26: 
Ina, Sheffield, journalistikk. startet opp ANSA Sheffield med påtroppende nestleder. 
Utdanningen er relevant for vervet, spennende å bruke egen kunnskap fra studiet, lage 
websider, bruke gifs etc. for å nå ut til flere medlemmer. Sosiale medier er den letteste måten 
å spre ordet om ANSA som organisasjon og øke interessen. Internasjonal 
studentambassadør, ansvar for social media i studentavisen. Det norske studentmiljøet betyr 
mye for meg og ønsker at jeg hadde deltatt tidligere på flere UK arrangementer.  
 
Spørsmål fra delegat 7: Thea ønsket å være mer kreativ, hva tenker du om å være kreativ? 
Svar fra delegat 26: Lært fra studiet å bruke flere programmer, klippe-programmer, flere tools 
til å skape kreative innlegg.  
 
Spørsmål fra delegat 5: Hva er de viktigste sosiale mediene? 
Svar fra delegat 26: Individuelt for ulike organisasjoner, snapchat og instagram er 
spennende, men viktig å benytte de fleste. Mediene som tar i bruk video og bilder er viktige. 
 
Spørsmål fra delegat 17: Hva er dine ambisjoner med å stille til valg som webansvarlig? 
Svar fra delegat 26: Ønsker å bruke det jeg har lært til å skape noe nytt og som er bra for 
ANSA UK. Ønsker å vokse som person samtidig som jeg kan bidra i ANSA. 
 
Spørsmål fra delegat 1: Hva er det viktigste du kan bidra med for å verve flere medlemmer? 
Svar fra delegat 26: Bruke analytiske tools som identifiserer trender og hva som interesserer 
folk på sosiale medier.  
 
Delegat 26: 19 
Delegat 12: 6 
Blanke: 1 
 
Ny webansvarlig: Ina Emily Swann. 
 
- Markedsansvarlig 
 



Delegat 24 og 17 melder sitt kandidatur. 
 
Appell fra delegat 17: 
Ane, ANSA Leeds, føler at jeg kan bidra. Ønsket egentlig ikke å stille, det føltes ikke som at 
jeg kunne bidra med noe. Under LM har jeg hørt hvor gøy det er å være en del av et 
landsstyre. Det kribler i magen og jeg ønsker å bidra til å gjøre mye gøy. Jeg var ikke på KD i 
år. Følte ikke at det var relevant til utdanningen min. Dette kan være en god følelse å ta med 
til planleggingen for KD18. Har vært engasjert i lokallag og ungdomsråd. 
 
Spørsmål fra delegat 4: Hva er den største utfordringen med å arrangere KD? 
Svar fra delegat 17: Har arrangert arrangementer før, men dette er på en ny skala. Det blir 
større og krevende å gjøre det attraktivt for flere medlemmer. Styret må arbeide godt 
sammen for å skape en vellykket KD.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Det var ikke attraktivt for deg å delta på KD17, men totalt sett er det 
få som ikke studerer typiske økonomi og business fag. Hva tenker du om dette? 
Svar fra delegat 17: Selv om en tar bort en økonomi-bedrift trenger det ikke å påvirke selve 
totalpakken KD tilbyr. Ansatte i f.eks. utenriksdepartementet har ansatte som har studert i 
utlandet. Det kan dermed være ønskelig å rekruttere flere fra utlandet. 
 
Spørsmål fra delegat 1: Det er budsjettert med høyere inntekter fra KD, hva tenker du om 
dette? 
Svar: Spennende å øke avgiftene for bedriftene. Det er en god løsning å starte med høyere 
bedriftsavgifter.  
 
Appell fra delegat 24: 
Sakshi, Oslo / London, studerer medier og kommunikasjon. Studert i Madrid og var da 
engasjert i ANSA. GAUK frelste meg til å delta på mer ANSA UK arrangementer. Ønsker å 
stille til verv fordi jeg vet at det er vanskelig å komme ut i arbeidslivet. KD er en gyllen 
mulighet for å få en fot innenfor større bedrifter. Det er en spennende utfordring å arrangere 
et stort arrangement, ønsker å føle på mestringsfølelsen når jeg ser tilbake på 
arrangementet. Har vært i militæret hvor jeg har lært teamwork.  
 
Spørsmål fra delegat 4: Flere bedrifter kan bruke lang tid på å svare på henvendelser. 
Hvordan skal du takle dette?  
Svar fra delegat 24: Ikke redd for å sende flere mailer, bedriftene får også mye tilbake fra å 
delta. Viktig med gjensidig respekt og tåle å sende en ekstra mail. 
 
Spørsmål fra delegat 4: Du var på KD for 2 år siden, er det noe du ville gjort annerledes med 
KD? 
Svar: større bredde, ikke nødvendigvis innen bedrifter, men hvilken avdeling bedriftene 
sender. Kan en bedrift sende flere avdelinger til KD?  
 
Spørsmål fra delegat 1: Det er budsjettert med høyere inntekter fra KD, hvordan skal du 
oppnå dette? 
Svar fra delegat 24: Snakket med Sara, hørte at flere bedrifter er interessert i å delta og er 
villige til å betale høyere avgifter. Mulig å ha flere bedrifter i pakke 2 hvor en presentasjon er 
inkludert. 
 
 
Delegat 17: 5 
Delegat 24: 21 
Blanke: 0 
 



Ny markedsvarlig: Sakshi Malhotra 
 
 
- Informasjonsansvarlig 
 
Delegat 15 melder sitt kandidatur 
 
Appell fra delegat 15: 
 
Victoria, LL-leder i Liverpool. Ble ANSA frelst under LM17. Kommunikasjon er det jeg 
studerer og derfor appellerer vervet til meg. Har erfaring fra LL da jeg startet opp et LL i 
Liverpool og har forståelse for hvor krevende det kan være, både å opprettholde og 
videreutviklet dem. Sitter på motivasjon og engasjement, liker å ha det travelt.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Du har vært i LL-styre i ett år, hva tenker du om LL som ikke svarer 
på henvendelser fra landsstyret? 
Svar fra delegat 15: Jeg mister sjeldent motivasjonen og gir meg ikke. Svarer ikke folk må 
man pushe på.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Vervet som infoansvarlig er travelt. Hvordan skal du delegere 
arbeidsoppgaver?  
Svar fra delegat 15: Jeg har mye fritid, på universitetet legger jeg opp dagene selv. Kan kutte 
ned på blant annet Netflix. Skal jeg delegere arbeid til andre må jeg være tydelig med mine 
forventinger slik at det ikke skapes konflikter, selv om arbeidet ikke må gjennomføres akkurat 
slik jeg tenker.  
 
Klappes inn ved akklamasjon. 
 
Ny informasjonsvarlig: Victoria Heskestad. 
 
 
- GAUK-ansvarlig/styremedlem 
 
Delegat 13 og 14 melder sitt kandidatur 
 
Appell fra delegat 13: 
Helene, Chester. GAUK er et arrangement og jeg studerer marketing and events. Arrangere 
et arrangement er tidkrevende og jeg kan arrangere det trykt og godt. Kreativ sjel som kan 
hjelpe resten av styret. Viktig med en morsom helg på GAUK, passer meg bra. Flink til å få 
mye ut av et tynt budsjett, lever for bankettmiddag.  
 
Spørsmål fra delegat 7: du var på GAUK i Dublin, hva ville du gjort annerledes? 
Svar fra delegat 13: Det var kjempegøy. Mulig å endre rebus løpet, kjøre på med glitter og 
glam.  
 
Spørsmål fra delegat 4: GAUK krever planlegging og organisering 
Svar fra delegat 13: Flink til å være strukturert når det kommer til seriøse ting.  
 
Spørsmål fra delegat 6: Kommer du deg til GAUK? 
Svar fra delegat 13: Med litt medvind burde det gå bra. 
 
Spørsmål fra delegat 7: Kl. er 03:00 på natten, nach på et rom. Vaktene kommer på døren 
og kaster dere ut viss dere ikke demper lyden. Hva gjør du? 
Svar fra delegat 13: Usikker på hvordan dette skal løses.  



 
Spørsmål fra delegat 1: Hvordan ser din drømme-GAUK ut? 
Svar fra delegat 13: Stort, være i et nytt land. Ønsker en økonomiansvarlig som er villig til å 
skape et kult arrangement.  
 
Appell fra delegat 14: 
Vinterlekene gjorde meg engasjert i ANSA. Ønsker å matche entusiasmen og energien til 
Hannah. Har erfaring i å drive internasjonale arrangementer. Vil gjøre GAUK til en 
spennende helg for UK og internasjonale studenter. Har masse forslag til nye ideer. 
 
Spørsmål fra delegat 7: Hva ville du gjort annerledes til neste GAUK? 
Svar fra delegat 14: GAUK var veldig gøy, men var kun i Dublin i 24 timer og fikk sett masse 
av GAUK. Det er en spennende tanke å ha en bedre balanse mellom fritid og rebusløp / 
aktiviteter.  
 
Spørsmål fra delegat 7: Kl. er 04:00 på natten, nach på et rom. Vaktene kommer på døren 
og kaster dere ut viss dere ikke avslutter. Hva gjør du? 
Svar fra delegat 14: Har erfart dette tidligere, viktig å snakke med lederne på hotellet. Roe 
ned stemningen på rommet, er det mulig å fortsette narch, men med et roligere støynivå? 
 
Spørsmål fra delegat 6: De siste to årene har man bodd på hostel. Ønsker du å fortsette med 
dette? 
Svar fra delegat 14: Det kommer an på kostnader, minst penger burde gå til losji.  
 
Spørsmål fra delegat 1: Hvordan er din drømme-GAUK? 
Svar fra delegat 14: Ett GAUK hvor en kan samle masse UK og internasjonale studenter. 
God stemning, god fordeling av tid slik at en kan oppleve byen, samt at en møter nye ANSA-
medlemmer. Kan en leie inn musikere på kvelden? 
 
Delegat 13: 3  
Delegat 14: 23 
Blanke: 0 
 
Ny GAUK-ansvarlig: Olav Bing Orgland.  
 
- Revisjonskomité 
 
Delegat 6 og 16 melder sitt kandidatur 
Klappes inn ved akklamasjon.  
 
Delegat 6 og 16 danner sammen den nye revisjonskomiteen. 
 
10. Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
Avtroppende nestleder Askild Oxaas-Straume takker for året, og påtroppende landsleder 
Sara Anne Fossum erklærer møtet for hevet kl. 16:50.  
	


