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Referat 
Landsmøte 25.03.2017 

 
Møtet starter kl. 11.00  
 
Landsleder Eirin Holan ønsker velkommen. 
 
Konstitusjon 

• Valg av ordstyrer: Marthe Thorsø 

• Valg av tellekorps: Rasmus Humlevik og Kristin Stuberg  

• Valg av referent: Anders Haugsmyr Arntzen 
o Godkjent ved akklamasjon 

 
Godkjenning av innkallelse: ingen innsigelser 
Godkjenning av dagsorden: ingen innsigelser 
Godkjenning av delegater: 19 
Godkjenning av referat fra LM 2016. Ingen innsigelser 
 
Diskusjon: Etter forespørsel blir det gitt tillatelse til å avgi stemme via telefonkontakt 
med en person som er til stede på landsmøtet/opptellingsansvarlig. Det blir ikke gitt 
tillatelse til å avgi stemme på forhånd, før alle kandidatene har fått mulighet til å 
presentere seg.   
 
Landsstyrets beretning: 

• Fremmøtte på landsmøtet er det sittende styret minus Marit Gjerde i tillegg til 11 
medlemmer som er godt kjent med ANSA.   

• Landsleder Eirin Holan oppsummerer året i ANSA og presenterer gjennomførte 
arrangementer.  

o Arrangementene blir evaluert fra styrets perspektiv, Eirin drøfter 
positive og negative erfaringer hun, på vegne av styret, sitter igjen med 
etter endt verv. 

• Styret takker for seg. 

• De som har spørsmål til styret får mulighet til å spørre. Ingen spørsmål. 

• Presentasjon av verv. 
o Blir stilt spørsmål til landsleder, økonomiansvarlig og nestleder 

angående aktuelt verv.  
o Kontaktpersonene til studieretningene på RSU og LU blir presentert. 

Det foreslås å legge ut kontaktinformasjon til kontaktpersonene på 
ANSA Latvia sine facebooksider for å gjøre det enkelt å finne.  

 
Gjennomgang og godkjenning av statuttendringer:  

• Forslag til endring §4-1: Innkallelse til landsmøte skal skje senest 4 uker før LM, 
i stedet for 20 dager før som tidligere vedtatt. 

o Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Gjennomgang og godkjenning av arbeidsprogram 2017/2018 

• Eirin Holan leser opp arbeidsprogram 2017/2018. 
 

• Gjennomgang av Rekruttering og medlemsverving. 
o Innspill av Haakon Vevatne. 
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o Innspill om billettpriser for norske ikke-medlemmer og ikke-norske 
deltagere i ANSAs arrangementer av Cathrine Hestnes. Billettprisene 
på arrangementer blir diskutert. 
 

• Arbeidsprogram 2017/2018 godkjent ved akklamasjon. 
 
Gjennomgang av årsregnskap av økonomiansvarlig Bjørn Petter Johannessen 

• Oppsummering av regnskapet 2016 og 2017 av Bjørn Petter. 
o Spørsmål fra Oda Grung angående goodwill fra ANSA sentralt. 
o Marthe Thorsø forklarer goodwill fra ANSA sentralt. 
o Spørsmål fra Gina Grøsland angående sponsor og sponsorinntekter. 
o Kommentar fra Marthe Thorsø. 

• Godkjenning av årsregnskap: Enstemmig godkjent. 
 
Revisjonskomite 
Marthe Thorsø og Nikolai Havn Sæther. 

• Beskrivelse av revisjonskomiteens oppgaver. 

• Revisjonskomiteens forslag til forbedringer. 

• Spørsmål fra Oda Grung. 

• Kommentar fra Cathrine Hestnes, Mari Aa. 

• Kort oppsummert er revisjonskomiteen veldig fornøyd med det avtroppende 
ANSA styret. 

 
Lunsj 1230. 
 
Godkjenning av delegater etter lunsj: 27 
 
Gjennomgang og godkjenning av budsjett  

• 3 budsjettforslag med ulike resultater. 
o  Nr.1 = 9000 NOK 
o  Nr.2 = 10000 NOK 
o  Nr.3 = 9000 NOK 

• Innlegg Anders Arntzen, Cathrine Hestnes, Eirin Holan, Bjørn Petter 
Johannessen, Pia Klepstad, Ida Aasen, Rasmus Humlevik, Marthe Thorsø, 
Rakel Sterten, Avnish Gupta, Oda Grung, Christine Wasenius.  
Diskusjon angående budsjett fagdag, og hvordan en fagdag kan gjøres 
billigere og hvorvidt det er nødvendig/ønskelig å bruke ANSA sine midler på å 
senke påmeldingsprisen nevneverdig. 

• Gjennomgang av budsjettet fra årets fagdag av Bjørn Petter Johannessen. 

• Innlegg av Oda Grung angående sportsarrangement. Ida Aasen, Marthe 
Thorsø, Rakel Sterten, Bjørn Petter Johannessen kommenterer. 

• Spørsmål Kim Daniel Trones angående faglig kurs, for eksempel AMG. Marthe 
Thorsø, Oda Grung, Eirin Holan, Nikolai Sæther kommenterer. 
 

• Valg av budsjett – 25 stemmer i alt. 2 personer kom for seint for å avgi stemme. 
o Nr. 1 – 25 stemmer 
o Nr. 2 - x 
o Nr. 3 – x 

• Budsjettforslag nummer 1 ble enstemmig vedtatt. 
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Valg av nytt landsstyre  

• Ny opptelling delegater: 27+1. Gine Grøsland avgir stemme via telefonkontakt 
med telleansvarlige. 

• Landsleder Marthe Thorsø gir valginstruks. 

• Spørsmålsrunde: Oda Grung, Nikolai Sæther har spørsmål. 
 

• Valg av verv: 

• Landsleder: Eirin Holan stiller til valg. 
o Eirin Holan valgt. 

• Økonomiansvarlig: Kaja Danielsen og Bjørn Petter Johannessen stiller til 
valg. 

o Bjørn Petter Johannessen valgt. 

• Nestleder: Haakon Vevatne og Cathrine Hestnes stiller til valg. 
o Cathrine Hestnes valgt. 

• Info- og webansvarlig: Haakon Vevatne, Ingrid Nordli og Emilie Femtehjell 
stiller til valg. 

o Emilie Femtehjell valgt. 

• Arrangementansvarlige: Christine Wasenius, Lise Langmyr og Thea 
Farsund stiller til valg. 

o Christine Wasenius og Thea Farsund valgt. 

• Styremedlemmer: Haakon Vevatne, Oda Grung, Mari Aa, Ingrid Fløiten, 
Avnish Gupta, Lise Langmyr og Kaja Danielsen stiller til valg. 

o Haakon Vevatne og Mari Aa valgt. 
 
Valg av ny revisjonskomite 

• Pia Klepstad og Anders Arntzen valgt til ny revisjonskomite  
 
Møtet hevet 15.30 
 


