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Referat fra ANSA Tysklands 5. styremøte  
 
Deltakere: Kari Sødal Gjestvang (leder), Gyri Reiersen (webansvarlig), Håkon 
Benedikt Harnes (redaktør) og Caroline Pran (kontaktpersonansvarlig) 

 
1. Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Kari  
Referent: Håkon Benedikt 
 

2. Godkjenning av dagsorden 
Enstemmig godkjent.  
 

3. Medlemsstatus og lokallag 
 
- Et nytt medlem fra Aachen og ett fra Dortmund. Medlemmet fra Aachen skal 
bli i minst 3 år.  
- ANSA Sør skal ta kontakt med sjømannskirken i Hamburg ang. lokale til 
årsmøte.  
- Per i dag er det seks medlemmer i Rostock. I tillegg er tre innkalt til intervju til 
medisinstudier. Kun ett registrert i Hamburg – kanskje vurdere å avholde 
årsmøtet i Rostock istedenfor?  
- Sara Kjenslie har blitt kontaktperson i Mannheim. Kommer også til 
landsmøtet i Sør.  
Anne-Margrethe Leirvik (Köln) – ville engasjere seg i vest og være med å 
arrangere årsmøtet.  
- Caroline legger hvilke universiteter som er best å søke på ift. Inntakskrav på 
ANSAs ”medisin-sider”. 
 

4. Økonomisk status 
 
(Bokført saldo per 19.10.2016: 10598,52kr.) 
 
- Lite stående på konto, men det skyldes at ANSA Tyskland har betalt hele 
Hostel-regningen for Høsttreffet i Hamburg.  
- Ellers er det et etterslep udokumentert økonomi Kari vil prøve å få bukt med 
før neste møte med ny økonomiansvarlig.  
 
Valg av ny økonomiansvarlig:  
 
Fire søknader og flere gode kandidater. Sara Kjenslie velges etter 
avstemning til ny økonomiansvarlig for ANSA Tyskland.  

 



5. Norwegern 
 
Ny utgave nylig publisert. Få lagt ut en mottakerliste folk kan skrive seg opp 
på.   
 

6. Organisasjonskurs 2016 i Hamburg – Høsttreff 
 
Det er blitt sendt inn søknad til sentralt om støtte til Høsttreffet i Hamburg, 
men den ble avslått fordi Høsttreffet er et obligatorisk arrangement (org.kurs). 
Det er ikke krav på goodwill for obligatoriske kurs. Finn (landsleder Danmark) 
og Kari (landsleder Tyskland) skal skype med Lene (sentralt) og forhøre seg 
om hvilke alternative løsninger som finnes; Muligens Brandfond?  
  
ANSA Tyskland er det eneste ANSA-landet som har krav på goodwill pga. 
lange reiseavstander ift. medlemsantall. 

 
7. Kommende styremøter 

 
Neste møte allerede neste uke: 26.10.2016 – Viktig å inkludere ny 
økonomiansvarlig i planleggingen av Høsttreffet.  


