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REFERAT	
	
Tilstede:	Håkon,	Caroline,	Gyri,	Kari.		
	
1) Ordstyrer	og	referent:	Kari	Sødal	Gjestvang	
2) Dagsorden	godkjent	
3) Gjennomgang	av	arbeidsprogram	punkt	for	punkt	(ligger	under	referatet):	
	

1. Styret	
a. Strebe	etter	1	i	måneden.	Prøve	å	få	organisert	fysiske	styremøter	i	forkant	av	

Organisasjonskurs	og	Landsmøte.		
b. Være	synlige	på	nettet:	Aktive	Facebook-	og	Instagram-profiler	i	tillegg	til	

oppdatert	hjemmeside.	Besvare	henvendelser	så	raskt	og	utfyllende	som	
mulig.	(Gyri	og	Caroline	samarbeider	om	å	få	svart	på	henvendelsene.)			

i. Fortsette	å	sende	velkomstmail	til	nye	medlemmer	en	gang	i	måneden.		
ii. Ta	kontakt	med	videregående	skoler,	hovedsakelig	i	egne	hjembyer	til	

å	begynne	med,	for	å	informere	om	ANSA	og	studier	i	Tyskland,	med	
mulighet	for	å	komme	innom	og	snakke	om	organisasjonen.	(Caroline	
skriver	et	utkast	til	brev	som	kan	sendes	rundt).		

iii. Ta	kontakt	med	høgskoler	og	universitet	i	Norge	for	å	be	dem	om	å	
informere	utvekslingsstudenter	om	ANSA.	(Kari	finner	gammel	mail	
som	er	sendt	til	universiteter	og	høgskoler,	og	tar	kontakt.)		

c. Leder	Kari	sender	referat	til	revisjonskomitéen	og	legger	ut	på	ANSAnett.	
Anonymisert	referat	sendes	til	webansvarlig	Gyri	for	å	legges	ut	på	
hjemmesiden	(fra	nå	av	å	finne	på	siden	om	styret).		

d. Redaktør	Håkon	allerede	i	samtale	med	tidligere	redaktør	Vemund.	Skal	
samarbeide	om	den	kommende	utgaven	av	Norwegern	med	planlagt	utgivelse	
i	juli.	Ser	lyst	på	å	få	til	flere	utgaver.		



e. Se	punkt	b.		
f. Det	skal	vi	få	til!	
g. Mulighet	for	hver	enkelt	å	opprette	kontakt	med	de	med	samme	verv	i	

naboland.	Det	planlegges	felles	organisasjonskurs	for	Tyskland,	Danmark	og	
Benelux.		

h. Skal	jobbes	for	mer	samarbeid	i	forbindelse	med	Norwegern,	både	finansielt	
og	innholdsmessig.		

2. Informasjon	
a. Webansvarlig	Gyri	vil	jobbe	med	å	opprett	et	arkiv	med	beskrivelser	av	

tidligere	arrangement	med	linker	til	innlegg	i	ANSA-bloggen,	slik	at	
interesserte	kan	få	mer	innsikt	i	hva	arrangementet	går	ut	på.	Vi	vil	ha	fokus	
på	å	ta	mye	bilder	i	løpet	av	året	for	å	kunne	legge	ut	på	alle	plattformer.	
Carolines	har	satt	sitt	speilreflekskamera	til	disposisjon	såfremt	hun	er	der.	

b. Skal	jobbe	med	det	–	webansvarlig	er	på	saken.		
c. Skal	være	flinkere	til	å	følge	med	på	hva	medlemmer	legger	ut	privat,	og	be	

om	tillatelse	til	å	bruke	bildene	på	egen	konto.		
3. Økonomi:	økonomiansvarlig	Randi	ikke	tilstede,	så	punkt	3	ble	ikke	diskutert.		
4. Arrangementer	
a. Eget	punkt	senere	i	dagsorden.		
b. Siste	helgen	i	april.	Samme	hostel	som	de	siste	to	år,	ambassaden	bookes	

allerede	nå.		
c. Eget	punkt	senere	i	dagsorden.		
d. Skal	forsøke	å	få	arrangert	årsmøter	med	valg	i	de	forskjellige	lokallagene,	slik	

at	nye	ledere	blir	valgt,	og	for	å	vekke	engasjement	for	videre	aktivitet.	
Kontaktpersonansvarlig	Caroline	og	webansvarlig	Gyri	snakker	med	
lokallagene.		

5. ANSA	Sentralt	–	andre	instanser	
a. Kari	er	hovedknutepunkt	til	sentralt	og	hovedstyre.		
b. Håkon	og	Kari	er	innstilt	på	å	delta	på	Generalforsamling	(Caroline	ikke	

sikker).	Gyri	og	Kari	innstilt	på	å	delta	på	sommerseminar.		
c. Hovedansvar	på	leder	Kari	og	økonomiansvarlig	Randi.	

	
	
4) Medlemsstatus	og	lokallag	

a) Medlemsstatus:	200	
b) Lokallag:	Oppdatering	av	lokallag	i	databasen:	Medlemmer	må	oppdatere	

informasjonen	sin.	Spørsmål	til	tidligere	leder	Katinka	om	det	går	an	å	dele	inn	
konkret	i	lokallag	i	medlemsdatabasen	(Kari	spør).		
i) Caroline	vil	skaffe	en	oversikt	over	hvor	lenge	kontaktpersoner	kommer	til	å	

bli	i	byene	sine.	Vil	etterspørre	hvert	år	om	de	er	villige	til	å	fortsette	som	
kontaktpersoner.		

ii) Trenger	bilder	av	personene	som	har	skrevet	de	forskjellige	
lokallagsbeskrivelsene,	helst	bilder	hvor	de	befinner	seg	i	byen	sin.		

iii) ”ANSA	Tyskland	søker	kontaktpersoner”	–	vil	postes	på	Facebook	for	å	få	flere	
til	å	melde	seg	som	kontaktperson.	Håkon	skriver	et	dikt,	slik	kan	vi	kan	
herme	etter	ANSA	Brighton	og	ANSA	Frankrike	uten	å	ha	det	helt	likt.		

iv) Skal	prøve	å	finne	en	figur	på	inndelingen	av	lokallag,	eventuelt	lage	en	ny	
figur.	Kan	komme	mindre	forandringer	i	inndelingen,	som	for	eksempel	å	



gjøre	Mecklenburg-Vorpommern	til	en	del	av	ANSA	Tyskland	Øst	til	fordel	for	
Nord.		

5) Økonomisk	status	
a) Kari	sitter	fortsatt	med	banktilgangen	etter	tidligere	verv:	30	948,53kr.	Mye	er	

ikke	blitt	overført	etter	landsmøtet	i	Berlin,	men	forsvinner	snart	fra	konto.		
b) Randi	må	få	innføring	i	å	søke	om	frifond.	Skal	ha	opplæringssamtale	på	mandag.		

6) Kommende	arrangement	
a) Sommerleker	3.-5.	juni	2016:	

i) Regensburg,	med	Johanna	Anker	Kulmus	som	arrangør	
ii) Påmeldingsfrist	22.	mai	med	mulighet	for	forlengelse	av	fristen	ettersom	hvor	

mange	som	har	meldt	seg	på.		
iii) Tema	1956	i	forbindelse	med	ANSAs	60-årsjubileum.		

(1) Eurovision	arrangert	for	første	gang	i	1956!		
b) Organisasjonskurs	

i) Blitt	invitert	til	å	arrangere	i	samarbeid	med	Danmark	og	Benelux.	Alle	er	for	
internasjonalt	samarbeid,	Kari	skal	skype	med	lederne	i	de	andre	landene	på	
lørdag	for	å	begynne	planleggingen.		

c) Landsmøte	2017	
i) 29.4.2017	i	Berlin	
ii) Samme	hostel	som	de	to	siste	gangene.	Kari	booker	ambassaden	med	en	gang.		
iii) Får	opp	event	på	Facebook	så	snart	som	mulig,	slik	at	vi	har	det	liggende	der	

gjennom	hele	året.		
7) Kommende	styremøter:	Neste	møte	satt	til	25.5.2016,	19.00	
8) Eventuelt	

a) Caroline	vil	sende	ut	mail	til	alle	kontaktpersoner	og	informere	om	at	hun	har	tatt	
over	vervet.	I	tillegg	vil	hun	sende	en	mail	til	alle	kontaktpersoner	som	det	
mangler	informasjon	på,	med	et	ønske	om	at	de	vil	ta	seg	tid	til	å	rette	opp	i	det.		

b) Fant	gammel	mail	fra	tidligere	landsleder	Peter	sendt	til	høgskoler	og	
universiteter	i	Norge	i	forbindelse	med	Erasmus	og	informasjon	om	ANSA	
Tyskland.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Forslag til arbeidsprogram for ANSA Tyskland 
1. Styret 

a. Avholde minst 6 styremøter, hvorav 1 -ett- skal tilstrebes å være fysisk. 
b. Jobbe aktivt for å øke andelen medlemmer. 
c. Sende referat fra styremøter til revisjonskomiteen, legge det ut på ANSAnett samt 

hjemmesiden. Referat fra hjemmesiden må anonymiseres hvis det snakkes om 
personer. 

d. Utgi medlemsavisen Norwegern 2-4 ganger i løpet av styreperioden. 
e. Prioritere solid informasjonsflyt om ANSA Tyskland til nåværende- og potensielle 

studenter i Tyskland. 
f. Opprettholde samarbeidet med Sjømannskirken og invitere studentprest til alle 

arrangementer. 
g. Opprettholde kontakten med nabolandene, og invitere de til arrangementer. 
h. Jobbe for å inkludere Østerrike og Sveits i produksjonen av Norwegern. 

2. Informasjon 
a. Opprettholde hjemmesiden og oppdatere den jevnlig slik at all nyttig informasjon 

ligger der. 
b. Bruke Instagram, Facebook, mail, blogg og hjemmesiden til ANSA for å 

informere om hva som skjer i ANSA Tyskland, samt videreføring av annen 
relevant informasjon. 

c. Motivere medlemmer til å sende inn bilder til Instagram. 
3. Økonomi 

a. Sørge for ansvarlig økonomisk drift av ANSA Tyskland i henhold til 
Økonomihåndboken. 

b. Levere kvartalsregnskap og årsregnskap til ANSA Sentralt, samt utarbeide utkast 
til neste års budsjett. 

c. Utvikle retningslinjer til lokallagsstøtte. 
4. Arrangementer 

a. Holde organisasjonskurs rundt midten av november for alle Tysklands medlemmer 
for å styrke kompetansen om ANSA. 

b. Holde landsmøte siste helgen i april eller første helgen i mai. 
c. Holde sommerlekene i begynnelsen av juni. 
d. Oppfordre til lokale arrangementer blant lokallagene i ANSA Tyskland. 

5. ANSA sentralt – andre instanser 
a. Opprettholde kontakten med sentralt, og hovedstyrerepresentant. 
b. Delta på Generalforsamlingen (GF) og sommerseminaret. Strebe etter å fylle opp 

antall tildelte delegater til GF. 
c. Opprettholde kontakten med sponsorer, ambassaden, konsulatet, Peer Gynt 

klubben i Hamburg og Den Norske Klub Hamburg. 


