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Referat LM Newcastle 
 
 
Dato: Lørdag den 5. mars 2016 
Sted: Mercure County Hotel, Newcastle 
Referent: Hanad Said Abdullahi  
Delegatoversikt: Side 1 og 2 av referatet  

 
Delegatoversikt 

 
 NAVN     NO  NAVN    NO 

 
Øyvind Osjord  1 Nina Paul  20      
Ida Stavland 
Jakobsen  

2  Frøy Helle   21 

Hanad Said Abdullahi  3 Eirik Brudal  22 
Martin A. Kasseth  4 May Lene Stene 

Rød  
23 

Hanna Flood  5 Kristin Laupsa 
Steine  

24 

Julie Sandhalla  6 Silje Marie 
Juliussen  

25 

Aksel Nikolai 
Mathiesen  

7 Henrik Munthe-
Kaas Halvorsen  

26 

Ørjan Holm  8 Maren Støldal Risa  27 
Simon Dahle 
Raunholm  

9 Kjetil Laupsa Steine  28 

Oda Steinholt 
Fodstad  

10 Kamilla Risanger  29 

Nina Kjølsrød  11 Josefine Kitmitto  30 
Ingrid Håvik  12 Mathias Mordal 

Meyer  
31 

Sofie Havig  13 Hauk Næss Haga  32 

Otto Ernst Backer  14 Edvard Kløverød 
Holden  

33 

Ida Marie Mårstig 
Markussen  

15 Stine Samland  34 
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Gjester: 
 
Ingrid Ims Renée Mari Salamonsen 
Fredrik Kloster Hansen  Harald Kildal 
 
 
Landsstyret (LS) 
ØO:  Øyvind Osjord    Landsleder 
HSA:   Hanad Said Abdullahi  Nestleder 
HKOF:  Hanna K. O. Flood     Økonomiansvarlig 
SANG:  Simen A. Nefstad Grinden  Informasjonsansvarlig 
KHR:   Kamilla H. Risanger     Markedsansvarlig 
KLS:   Kjetil Laupse Steine   GAUK-ansvarlig 
MAK:   Martil Alexander Kasseth   Webansvarlig 
 
 
 
Hovedstyret (HS)  
RMS: Renée Mari Salamonsen             Hovedstyrerep, UK 
 
 
 
 
Revisjonskomiteen 
FKH:   Fredrik Kloster Hansen  
HK:     Harald Kildal  
 
 

 

 

 

 

Marta Havåg 
Ranestad  

16   

Marie Slettan Ulvund  17   
Eivind Bengsten  18   
Simen Grinden  19   
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Lørdag 05.03.2016 

1. Åpning av ANSA UKs Landsmøte 2014  

ØO åpner landsmøtet med å informere om sosiale medier og hashtags. 
Praktisk informasjon om rømningsveier. ØO Introduserer også 
landsstyret. Hvert enkelt medlem av landsstyret forteller litt om vervet 
sitt, og deres erfaring fra vervet.   

       1.1.1  Presentasjon av det avtroppende styret 

 Det avtroppende styret presenterer seg kort.  

        1.1.2. Presentasjon av gjester (ØO) 

 Renée Mari Salamonsen, Ingrid Ims, Fredrik Hansen, Harald Kildal.  

   1.1.3. Tellekorps   

 II og RMS godkjennes ved akklamasjon. 

       1.1.4. Referenter   

 HSA godkjennes som referent ved akklamasjon. 

 1.2.Godkjenning av delegater   

 Godkjennes ved akklamasjon. 

 1.3.Godkjenning av dagsorden   

 Godkjennes ved akklamasjon. 

 1.4.Godkjenning av innkallelsen 

 Godkjennes ved akklamasjon. 

 1.5. Godkjenning av referat fra Landsmøtet 2015 i Sheffield 
 
         Godkjennes ved akklamasjon. 
 
1.6 Godkjenning av Forslag til Voteringsorden  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Landsleder ØO presenterer forslag til voteringsorden og forslag til 
forretningsorden. 

Fredrik Kloster Hansen – årets ordstyrer. 
 
Godkjennes ved akklamasjon. 
 
1.7 Godkjenning av Forslag til forretningsorden 

Godkjennes ved akklamasjon. 

  

2. ANSA UKs Virksomhet i 2015/2016 

 2.1. ANSA UKs årsberetning 2015/2016 v/ avtroppende landsstyre  
 
         ØO går gjennom årsberetningen fra landsstyret. 

 
Styremøter 
ØO går igjennom antall fysiske styremøter samt antall styremøter over 
Skype. Det totale antallet er som følger: 11 styremøter. 8 møter på 
Skype og 3 fysiske (OLM, KO, KD). 

 

2.2. Styrets sammensetning  
ØO går igjennom de forskjellige styrevervene, og årsberetning fra 
landsleder. 

 
 

Pause kl. 10:40 til 11:00 
 

34 Delegater. Fulltallig.  
 

 
 2.3 Økonomi 

 HKOF går gjennom hvordan året har vært på økonomisiden. Budsjettet 
for året som har vært sammenlignet med de reelle utgiftene/inntektene 
for året som har vært.  
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 2.4. Organisasjonskurs / Kick-Off 2015 
SANG går igjennom programmet og gjennomføringen av 
organisasjonskurset i Leicester.   
 
2.5. Kontaktpersoner 15/16 
SANG prater om kontaktpersoner. Pr. 1. mars var det totalt 220 
kontaktpersoner, 118 registrerte siden forrige LM. 
 

    2.6 Lokallag 
SANG orienterer om utviklingen av lokallag. Totalt har ANSA UK mistet 
null lokallag og fått 3 nye. En total økning på 3 lokallag.  
 
2.7. Nyhetsbrev. 
MAK Informerer om Nyhetsbrev som har blitt sendt ut. MAK informerer at 
nyhetsbrevene har en åpningsrate på 55%. 
 
2.8. WEB 
MAK informerer om aktiviteten på sosiale medier og nye lokallagsider. 
 
2.9. Games of ANSA UK 
 KLS orienterer om hendelsesforløpet på GAUK. 
 
 2.10. Karrieredagen. 
KHR orienterer om KD. Det opplyses om en økning av deltageravgiften 
for bedrifter til 5000kr fra 3000 i fjor. Orienterer om hendelsesforløpet 
gjennom helgen.  
 
 

2.11. Landsmøtet 2015 
         HSA Orienterer om LM. 38 påmeldte. 
 
 

Pause kl 12:15 til 13:30 
 
  

34 Delegater talt opp. Fulltallig.  
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3. Orientering om ANSA Sentralt (Renée Mari Salamonsen) 

 
RMS orienterer om politiske saker for ANSA Sentralt. 
10 000 medlemmer, 1200 studiesteder i mer enn 90 Land, 27 ANSA-
land. 5 studentprester.  

 
4. Orientering fra HS  

RMS orienter landsmøtet om hovedstyrets medlemmer og oppsett. HS 
godkjenner ANSA Sentralt sitt budsjett. 6 møter i året, 10 tillitsvalgte.  

5.  Orientering fra Sjømannskirken  

Ingrid Ims orienterer om ANSA UKs beredskapsplaner og informerer om 
at det ikke har vært noen alvorlige caser i året som har vært. Ingrid Ims 
informerer om hennes rolle, Sjømannsprest for studenter.  

Ingrid forteller om ”Generasjon perfekt”. Ved dette mener hun hvordan 
studenter føler et press for å være perfekt. Hvordan enkelte studenter er 
redd for å faktisk åpne munnen sin og dele sine ideer, eller tanker fordi 
de er redde for å fremstå som dumme.  

6. Kommentarer fra Revisjonskomiteen  

FKH og HK forteller om hva deres rolle går ut på. Landsstyret bruke 
4314,80 NOK mer enn budsjettert på styreutgifter, totalt driftsresultat på 
– 32 293,11 NOK mot budsjetterte – 50 000,00 NOK. Revisjonskomiteen 
skryter av landsstyret, men mener de har vært litt defensive med 
forbruket. Posten for lokallagsstøtte har en overtramp på 63 801,21 
NOK, noe grunnet julekampanjen som ble kjørt (økning av 
lokallagstøtten til 130 NOK som en julegave til lokallagene), og en høy 
valutakurs. Revisjonskomiteen skryter av landsstyret sitt forbruk på de 
forskjellige arrangementene. Revisjonskomiteen melder at alt var på stell 
med bilag og nettbank. Revisjonskomiteen kommer med forslag om å 
stille med en representant. 
 
Delegat nr. 30 stiller spørsmål: 
” Har revisjonskomiteen løpende innsyn gjennom året?” 
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Svar fra revisjonskomiteen: 
”Ja.” 

Godkjenning av regnskap og budsjett  

Kommentar Delegat: 1 
”Vi budsjetterer ikke med VAT-refusjon. Det kom ikke VAT-refusjon i fjor. 
Regnet med at vi skulle få inn rundt 22 000,00 NOK i VAT-refusjon, fikk 
42 095,72 NOK. Ser på VAT-refusjon som ikke bare det nåværende 
landsstyret sitt, men også det fremtidige landsstyret. Derfor har 
landsstyret vært ”defensiv” med forbruket. ” 
 
Spørsmål fra Delegat 6: 
”Hva skjer om det ikke blir godkjent?” 
 
Svar fra FKH: 
”Det vet jeg ikke.” 
 
34 for 
0 i mot 
0 blank 

34 stemmer for godkjenning av regnskap og budsjett  
avstemming vedtatt. 

 

HKOF presenterer det nye budsjettet.  

HKOF opplyser om at andre utgifter burde senkes til 0, men brukt som 
en post hvor utlegg kan bli bilagsført. 

HKOF informerer om at vi mangler rundt 70 000 for nedbygging av 
egenkapital. 
 
Spørsmål fra Delegat 30: 
”Sa du noe om hva økning av inntektene fra symposium kommer av?” 

Tilleggskommentar Delegat 28: 
”Kontingenter per bedrift.”  
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Kommentar Delegat 1: 
”Signaliserer til landsmøtet at styreutgifter skal holdes så lavt som 
overholde mulig.” 
 
Delegat 1: 
”Noe som vi begynte med i fjor var å bygge ned egenkapitalen. 
Egenkapitalen er så stor at ingen hadde tilgang til Goodwill, så en 
egenkapital på 150-160 000 NOK er ideelt.” 
 
Delegat 30: 
”Er et noe rom for å anslå hvor lang tid det vil ta å bygge ned 
egenkapitalen?” 
 
Svar fra HKOF: 
”Jeg vil tippe et sted mellom 5 – 10 år.” 
 
Tilleggskommentar fra Delegat 1: 
”Goodwill passer ikke ANSA UK uansett, men hvis vi viser at vi bygger 
ned egenkapitalen, er det i det minste poeng i å søke.” 
 
Delegat 30: 
”Hvem har oppfordret til å bygge ned egenkapitalen?” 

 
Svar fra HKOF: 
”Sentralt som sa at vi ikke skulle ha en stor egenkapital, fordi det ikke er 
meningen at vi skal sitte på midler som ikke brukes.” 
 
Tilleggskommentar fra Delegat 1: 
”Revisjonskomiteen 2013/2014 tok det først opp. Har også hatt tre møter 
med Nga Bui, fra Sentralt.” 
 
34 stemmer for  
0 i mot 
0 Blank 

Enstemmig vedtatt, det nye budsjettet er godkjent. 

 

Gjennomgang av statuttendringsforslag 
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Avtroppende landsleder kommer med følgende endringsforslag: 

§8. 
Nåværende: 
Samtlige fremmøtte har tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun 
fremmøtte medlemmer av ANSA UK, med unntak av ordførerkollegiet, 
som blir tildelt delegatstatus ved åpning av Landsmøtet. 
Revisjonskomiteen har møteplikt. 
 
Tilleggsforslag: 
 
NY §8.1. 
Ordførekollegiets medlemmer er landsmøtets ordstyrer, ANSA UK sin 
landsleder og ANSA UK sin Nestleder som også fungerer som 
landsmøtet sin sekretær og referent. 
Avtroppende landsleder i ANSA UK, Øyvind Osjord legger inn forslag om 
å legge til voteringsorden som punkt 1.5 og forretningsorden som punkt 
1.6 i statutt §9. 
 
Kvalifisering: C 

 
34 Stemmer for 
0 i mot  
0 Blank 

 
Enstemmig vedtatt 

 
8.1 Avtroppende landsleder i ANSA UK, Øyvind Osjord legger inn 

følgende endringsforslag: 
 
 

§9 
 

Utdrag fra nåværende: 
 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
1. Konstitusjonen 
1.1 Godkjenning av innkallelsen 
1.2 Godkjenning av delegater 
1.3 Godkjenning av dagsorden 
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1.4 Valg av tellekorps på minst to personer 
1.5 Valg av ordstyrere 
1.6 Valg av 1 – én – referent, og 1 – én – protokollskriver 
 
Endringsforslag utdrag: 
 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
1. Konstitusjonen 
1.1 Godkjenning av innkallelsen 
1.2 Godkjenning av delegater 
1.3 Godkjenning av dagsorden 
1.4 Valg av tellekorps på minst to personer 
1.5 Godkjenning av voteringsorden 
1.6 Godkjenning av forretningsorden 
1.7 Godkjenning av ordførerkollegium 
34 for  
0 i mot  
enstemmig vedtatt  
 
Kvalifisering: C 
 
Avtroppende Landsleder Øyvind Osjord kommer med begrunnelser for 
sine statuttendringsforslag:  
 
Samtlige endringsforslag er foreslått med bakgrunn i Arbeidsprogrammet 
2015/2016 punkt 11.5: 
 
”11.5 Landsstyret skal opparbeide en forretningsorden. Denne 
forretningsorden skal fremlegges ved landsmøtet 2016.” 
 
Erfaringsmessig har tidsbruk og ressurshåndtering på Landsmøtet til 
ANSA UK til tider blitt feilaktig benyttet grunnet noe uoversiktlig og 
ufullstendig forslag til debattstruktur og møtevirksomhet på Landsmøtet. 
Ettersom både Forretningsorden og Voteringsorden nå er opparbeidet og 
fremlegges for godkjenning på LM16 anser Landsleder det derfor som 
hensiktsmessig å tilpasse nåværende statutter og arbeidsprogram til ny 
debatt og møtevirksomhetsstruktur for Landsmøtet i ANSA UK. Dersom 
foreslått Forretningsorden og Voteringsorden ikke godkjennes av 
Landsmøtet 2016 bør ny gjennomgang av ANSA UK sine statutter og 
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Arbeidsprogram gjennomføres for å tilpasse eventuelle vedtatte 
endringer. 

 
 
Delegat nummer 23 har forlatt møtet. 
 
34 stemmer for 
0 stemmer i mot  
0 Stemmer blankt 
 

Enstemmig vedtatt 
 

8.2 Avtroppende webredaktør i ANSA UK, Martin A. Kasseth, 
legger inn endringsforslag til følgende statutt: 

 
§4 

Nåværende: 
Landsstyret kan ekskludere medlemmer som: 

1. Har begått alvorlige misligheter i organisasjonen. 
2. Med overlegg eller ved grov uaktsomhet har svertet ANSA UKs 

navn. 
3. På annen måte har gjort organisasjonen eller dens medlemmer 

generelt skadelidende. 
 
Endringsforslag 
 
Landsstyret kan, etter samråd med Hovedstyret, ekskludere et medlem 
fra ANSA UKs organer og/eller frata medlemmet sitt tillitsverv dersom 
vedkommende har: 
- foretatt graverende misligheter 
- misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ANSA slik at andre medlemmer, 
tillitsvalgte eller organisasjonen kan være skadelidende. 
 
Nåværende Web redaktør Martin A. Kasseth gir begrunnelse for sin 
endringsforslag: 
 
Ordlyden oppdateres i tråd med ANSAs statutter (jf. §10, linjer 38-43) 
vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling i fjor sommer. I tillegg bør det 
statuttfestes at Landsstyret må foreta en slik alvorlig beslutning i samråd 
med Hovedstyret, da ekskludering av et medlem kan få ringvirkninger for 
hele organisasjonens omdømme.  
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ANSA UK har i realiteten ikke makt til å ekskludere et medlem fra hele 
organisasjonen, da dette skal behandles som vedtakssak i ANSAs 
Hovedstyre. Landsstyret bør likevel ha mulighet til å ekskludere 
medlemmer fra ANSA UKs organer, inntil en eventuell vedtakssak eller 
anke i Hovedstyret avgjøres til fordel for den ekskluderte (jf. ANSA UKs 
statutter - §5.) Dette kommer noe uklart frem i gjeldende ordlyd. 
 
Klokken 15:49 
Delegat 34 har forlatt møterommet 
33 delegater blir da fullstemmig  
 
33 stemmer for  
0 Stemmer i mot 
0 Stemmer blank 

 
Statutten er enstemmig vedtatt 

 
 
 

8.3 Webredaktør Martin A. Kasseth kommer med følgende 
endringsforslag til følgende statutt: 

 
§9 

 
Nåværende: 
 
[1-8] 
9. Valg av landsstyrer bestående av: - Leder 
- Nestleder 
- Økonomiansvarlig 
- Markedsansvarlig 
- GAUK-ansvarlig 
- Informasjonsansvarlig  
- Webredaktør 
[10-12] 
Endringsforslag: 
[1-8] 
9. Valg av landsstyret bestående av: - Leder 
- Nestleder 
- Økonomiansvarlig 
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- Markedsansvarlig 
- GAUK-ansvarlig 
- Informasjonsansvarlig  
- Webansvarlig 
[10-12] 
 
Kvalifsering: D 
 
Nåværende webredaktør kommer med begrunnelse for sitt 
endringsforslag:  

 
 Begrunnelse: 
 
Navnet på tillitsvervet «Webredaktør» er utdatert og bør endres til 
«Webansvarlig» for fremtidige landsstyrer. I dagligtale har Landsstyret 
brukt «Webansvarlig», og dette brukes også i all offentlig kommunikasjon 
utad. Dette er også i tråd med navn på de resterende styrevervene. 

 
Godkjent ved akklamasjon 

 
 

Statuttendringsforslag fra avtroppende informasjonsansvarlig 
Simen A. Grinden. 

 
§21. 
 
Nåværende: 
 
Lokallag i ANSA UK kan være spesifikk til byer eller regioner. 
 
Endringsforslag: 
 
Lokallag i ANSA UK skal være spesifikk til studiested, by eller region. Er 
det flere enn ett studiested på samme sted, dekkes disse av ett samlet 
lokallag (og ett lokallagsstyre). Om det oppstår uenigheter rundt den 
geografiske dekningen av et lokallag, avgjøres dette av Landsstyret. 

 
Klassifisering: B  
 
Endringsforslag på endringsforslag fra delegat 16: 
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§21: 
 
Fra: ”Flere enn ett studiested på samme sted” 
 
Til: ”Flere enn en utdanningsinstitusjon på samme sted” 
 
Stemmer først om det skal gjøres endring i endringsforslaget 
 
Først stemmer vi for det originale forslaget, og deretter for Delegat 
16 sitt forslag 
 
0 for 
34 i mot 
0 blanke 

 
0 stemmer for SANG 

 
34 stemmer for delegat 16 
0 i mot 
0 Blanke 

 
Delegat 16 sitt forslag er enstemmig vedtatt  

 
§23. 
 
Nåværende 
 
Ethvert lokallag skal bestå av minimum to styremedlemmer: en 
lokallagsleder og en økonomiansvarlig. (Andre verv kan opprettes etter 
behov.) 
 
Endringsforslag: 

 
Ethvert lokallagsstyre skal bestå av minimum to styremedlemmer; en 
lokallagsleder og en økonomiansvarlig. Andre verv kan opprettes etter 
skjønn og behov, og i dialog med Landsstyret. Fortrinnsvis vil disse være 
arrangementsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og/eller nestleder. 
 
Kvalifisering: C 
 



	   15	  

34 stemmer for 
0 i mot 
0 blank 

 
Statuttendringen er enstemmig vedtatt 

 
§24.  

Lokallaget må arrangere minimum to arrangementer per skoleår. Disse 
kan avholdes i samarbeid med lokale Norwegian/Scandinavian/Nordic 
Societies. Det skal avholdes lokallagsvalg i løpet av skoleåret.  

Endringsforslag:  

Lokallagsstyret må arrangere minimum to arrangementer pr. skoleår. 
Disse kan arrangeres i samarbeid med lokale 
Norwegian/Scandinavian/Nordic Societies.  

Kvalifisering: B  
 
Begrunnelse: 
Synes det er så viktig med lokallag arrangementer, at jeg v 
 
34 for  
0 i mot  
0 blank 

 
Enstemmig vedtatt 

 
NY §25.  

Lokallagstyret er pliktig til å avholde lokallagsvalg en gang pr. skoleår. 
Her skal alle styreverv velges på nytt, men det er fritt frem å stille igjen. 
Det skal holdes et overlappingsmøte mellom gammel og nytt styre 
maksimum to uker etter avholdt valg, og det er avtroppende 
lokallagsleders ansvar å kontakte Informasjonsansvarlig i Landsstyret 
med nytt styres kontaktinformasjon. Nye lokallagstyremedlemmer er 
pliktige til å signere taushetsplikt- og samtykkeskjema.  

Kvalifisering: D 

 NB: §24. må vedtas sammen med NY §25., hvis ikke faller begge 
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forslag bort.  
 
Kommentar fra Delegat 8: 
”Må nye lokallagstyre medlemmer også fylle inn taushetsplikt- og 
samtykkeskjema?”  
 
Svar fra SANG: 
”Ja de må signere taushetsplikt- og samtykkeskjema.” 

 
Statuttendring ble godkjent ved akklamasjon 

 

NY §26. (gammel §25.)  

Nåværende:  

For å få KP-rabatt på ANSA UKs arrangementer forventes det at 
vedkommende skriver en erfaringsrapport i løpet av studieløpet. Dette er 
også nødvendig for å få attest på vervet fra ANSAs medlemsservice.  

Endringsforslag:  

For å få KP-rabatt på ANSA UKs arrangementer forventes det at 
vedkommende skriver en erfaringsrapport i løpet av studieløpet. Dette 
skal en potensiell KP opplyses om ved  

signering av KP-skjema. Erfaringsrapport er for øvrig nødvendig for å få 
attest på vervet fra ANSAs Medlemsservice.  

Kvalifisering: C  
 
Spørsmål fra Delegat 34: 
”Går det å sende påminnelse 2 uker før om at man må sende inn 
erfaringsrapport?” 

Svar fra SANG: 
”Situasjonen per dags dato tilsier at det blir vanskelig.” 
 
34 for  
0 i mot 
0 Blanke 
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Enstemmig vedtatt 

 

Nåværende informasjonsansvarlig kommer med en samlet 
begrunnelse: 

Felles for alle endringsforslag er en klargjøring og understreking av 
mange potensielle konflikter, samt en effektivisering innad i 
lokallagstyrene og kommunikasjon mellom lokallagstyrene og 
landsstyret.  

 
Pause fra 16:10 til 16:20 

 
34 Delegater, vi er fulltallig 

 
 

Arbeidsprogram for ANSA UK 2015/2016 

 

Spørsmål fra Delegat 34: 
”Hva gjør du om du har et endringsforslag?” 
 
Svar fra FKH: 
”Det skal leveres skriftlig til oss.” 
 
Delegat 30: 
”Er det simpelt flertall?” 
 
Svar fra FKH:  
”Det er simpelt flertall.” 
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1. Om Arbeidsprogrammet 
 
Forkortelser: 

KP: Kontaktperson  

HS: Hovedstyre  

LM: Landsmøte 

1.1 Bruksområde: Dokumentet er ment som en retningslinje for 
Landsstyret. Det forteller hvilke tiltak Landsmøtet ønsker at Landsstyret 
skal gjennomføre i løpet av året. 

1.2 Gjennomføring: Ansvaret for gjennomføringen av tiltakene i 
arbeidsprogrammet ligger hos lederen av Landsstyret og dets respektive 
valgte medlemmer. Dokumenter bør brukes aktivt på styremøter 
gjennom perioden for å kontrollere at man følger Landsmøtets 
oppfordringer. På det første offisielle styremøtet bør ansvarsområder 
fordeles mellom de enkelte styremedlemmene. 

1.3 Evaluering: Landsstyret skal kontinuerlig evaluere sitt arbeid gjennom 
året.  
 
Punkt 1 godkjennes ved akklamasjon 

2. Kommunikasjon 

2.1 Det bør tilrettelegges for økt samarbeid og kommunikasjon innad i 
landsstyret, slik at alle til enhver tid har et helhetlig bilde av styrets 
arbeid, progresjon og økonomiske situasjon. 
 

Punkt 2 godkjennes ved akklamasjon 

3. Hjemmesiden 

3.1 Landsstyret er ansvarlig for regelmessig å oppdatere hjemmesiden. 
Det oppfordres til å legge ut artikler og informasjon jevnlig. 
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3.2 ANSA UK skal jobbe for at hjemmesiden har mer fokus på 

aktivitetene i lokallagene. 
 
Delegat 30: 
”Er veldig mye fokus på lokallag, hvor mye fokus er altfor mye?” 

Svar: 
”Landsstyre skal etterstrebe å øke lokallag og medlemmer, derfor er det 
viktig med mye fokus på lokallag.” 

3.3 Oppdatert praktisk informasjon om å studere i UK skal til enhver tid 
være tilgjengelig på hjemmesiden. 

 
Punkt 3 godkjent ved akklamasjon 

 

4. Nyhetsbrev 

4.1 Det bøt utgis minst fire utgaver av et elektronisk nyhetsbrev per 
studieår med innhold om tidligere og kommende arrangementer. 

4.2 Det bør tilstrebes at nyhetsbrevet inneholder minst ett bidrag skrevet 
av/om et medlem utenom landsstyret. 

4.3 Den endelige versjonen av nyhetsbrev skal godkjennes ved flertall i 
styret før publisering. 
 
Forslag til tilleggspunkt fra Delegater 21 & 32 
 
Punkt 4.4 
 
Det bør tilstrebes at minst ett av årets nyhetsbrev inneholder en 
påminnelse til tillitsvalgte å skrive erfaringsrapport. 

Stemmer for endringsforslag av punkt 4.4 

 
33 for 
1 i mot  



	   20	  

0 blank 

 
Forslag godkjent 

Punkt 4 godkjennes ved akklamasjon 

 

5. Verving av medlemmer 

5.1 ANSA UK bør arbeide for minst 70% medlemsoppslutning i UK. 5.1.1 
ANSA UK bør arbeide for minst 2% årlig økning av 
medlemsoppslutningen. 

6. Kontaktpersoner (KP) 

6.1 Det skal arbeides for at det ved ethvert lærested finnes en KP. Et 
lærested kan gjerne ha flere KPer. 

6.2 Landsstyret er ansvarlig for å ha en oppdatert liste over KP’er og 
lokallag, og for å holde ANSA sentralt oppdatert om endringer 
vedrørende KP’er og lokallag. 

6.3 Det skal gis redusert pris til KPer i forbindelse med arrangementer i 
regi av ANSA UK. 

6.4 Datoer for styrets arrangement skal annonseres for KP’er, 
lokallagsstyrer og ANSA sentralt så tidlig som mulig, for å unngå at andre 
arrangementer legges til samme tidspunkt. 

6.5 Det skal oppfordres til at en KP som fratrer sitt verv melder fra i 
forveien, og at vedkommende finner en etterfølger. 

6.6 KPer plikter å oppdatere studiestedsbeskrivelser og videreformidle 
dem til ANSA sentralt, som bruker dem ved infosenteret, for å få attest 
for sitt virke som KP i ANSA UK. 

 
Punkt 6 godkjent ved akklamasjon 
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7. Lokallag 

7.1 Det anbefales at oppfølging av lokallagene fordeles på de 
styremedlemmene som periodevis ikke har mye å gjøre (for eksempel 
Informasjonsansvarlig, Markedsansvarlig, GAU-ansvarlig og Nestleder). 
Informasjonsansvarlig har det overordnede ansvaret for lokallag og 
KPer. 

 

7.2 ANSA UK bør tilstrebe økt kontakt med lokallagene, og så langt det 
er mulig også ha en eller flere styrerepresentanter på deres lokale 
arrangement. 

 
Endringsforslag punkt 7.2 fra Delegat 6 

 
ANSA UK bør tilstrebe økt kontakt med lokallagene, og så langt det er 
mulig også ha en eller flere styrerepresentanter på minst ett lokalt 
arrangement. 

 
Kommentar fra Delegat 29: 
”Blir en stor utgift for landsstyret å delta på alle arrangementene til alle 
lokallagene.”  
 
Kommentar fra Delegat 16: 
”Endringsforslaget er en bedre forklaring på statuttene, tilsier ikke at 
landsstyret må delta på alle lokallag sine arrangementer.” 

34 stemmer for 
0 i mot 
0 blank  

 
Endringsforslag til punkt 7.2 er enstemmig vedtatt 

7.3 ANSA UK skal invitere hvert lokallag til et informasjonsmøte per 
studieår. ANSA UK skal etterstrebe å ha et møte med nye lokallag innen 
en måned fra oppstart. 
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Punkt 7 godkjennes ved akklamasjon 

 

8. Organisasjonskurs (Kick-Off) 

8.1 Landsstyret skal i begynnelsen av studieåret gjennomføre 
organisasjonskurs i UK. 

8.2 Organisasjonskurs(ene) skal være sterkt subsidiert slik at flest mulig 
har mulighet til å delta. 

8.3 Organisasjonskurset skal motivere KPer og andre aktive 
medlemmer til økt innsats og gi dem en god innføring i hva 
organisasjonen står for. Det bør legges stor vekt på sosiale aktiviteter 
som en del av programmet. 

8.4 Organisasjonskurset bør ha delvis fokus på politikk og beredskap. 

8.5 HS-representant, ANSA sentralt og Sjømannskirken skal inviteres til 
organisasjonskurs. Det bør også tilstrebes å invitere andre eksterne 
gjester som Ambassaden, Lånekassen og andre relevante 
foredragsholdere. 

 
Punkt 8 godkjent ved akklamasjon 

 

9. Games of ANSA UK (GAUK) 

9.1 GAUK skal arrangeres på en økonomisk forsvarlig måte. 

9.2 Andre sosiale arrangement kan vurderes som alternativ, eller i 

tillegg til GAUK. 

 
Punkt 9 godkjent ved akklamasjon 
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10. Næringslivssymposium/Karrieredag 

10.1 Det bør tilstrebes at ANSA UK arrangerer et Næringslivssymposium 
eller karrieredag i løpet av året, eller vurderer lignende arrangement. 

10.2 Det bør legges vekt på tverrfaglighet. 

 
Punkt 10 godkjennes gjennom akklamasjon 

 

11. Landsmøtet 

11.1 Arrangementet skal sterkt subsidieres for å oppfordre til økt 
deltagelse. 

11.2 HS-representant, ANSA sentralt og Sjømannskirken skal inviteres. 
Styret står fritt til å invitere andre gjester, eksempelvis Ambassaden og 
Statens Lånekasse. 

11.3 Avtroppende landsstyremedlemmer skal avlevere erfaringsrapporter 
etter endt virke på LM. 
 
Endringsforslag fra Delegat 30: 
”Avtroppende landsstyre skal avlevere erfaringsrapporter senest etter 
endt virke på LM.”  
 
26 for 
8 mot 
0 blanke  

Endringsforslag godkjent 

 
 

11.4 Påtroppende landsstyre skal sette seg inn i sin rolle umiddelbart 
etter LM 

Punkt 11 godkjent gjennom akklamasjon 
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11.5 Landsstyret skal opparbeide en forretningsorden. Denne 
forretningsorden skal fremlegges ved landsmøtet 2016. 

 
Endringsforslag Delegat 1: 

Fjerne punkt 11.5 
 
34 for 
0 i mot  
0 blanke  

Enstemmig vedtatt, punkt 11.5 blir fjernet 

 

 
 Nytt punkt 11.5 fra Delegat 1 
 
Det bør ved Landsmøtet 2017 fremlegges et statuttendringsforlag om at 
kun en av revisjonskomiteens medlemmer har møteplikt. 

34 for  
0 i mot 
0 blanke     

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag til styret 2017/2018 fra Delegat 1: 
 
§8 Kun ett medlem fra revisjonskomiteen har møteplikt  

11.6 Påtroppende landsstyre skal lage retningslinjer for lokallag. 

Disse skal fremlegges ved landsmøte 2016. 
 
Endringsforslag Delegat 1: 
 
Fjerne punkt 11.6 
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34 for 
0 i mot  
0 blanke  

Enstemmig vedtatt, punkt 11.6 blir fjernet 

Punkt 11 godkjennes gjennom akklamasjon 

 

12. Politisk arbeid 

12.1 Landsstyret bør tilstrebe å kontinuerlig ha en oppdatert oversikt over de 
politiske utfordringer som påvirker norske studenter i UK, samt formidler 
de til Hovedstyret/Sentralt. 

12.2 ANSA UK stiller seg bak og støtter opp om ANSA sentralt sitt 
politiske arbeid. 

 
Punkt 12 godkjent gjennom akklamasjon 

 

Forslag om å legge til et punkt på arbeidsprogrammet fra Delegat 
16 

Punkt 13: Miljøprofil  

13.1 ANSA UK bør tilstrebe en miljøvennlig profil og etterstrebe bruk av 
digitale hjelpemidler der dette er hensiktsmessig. Når papirutgaver er 
nødvendig, bør dobbeltsidig utskrift tas i bruk. 

13.2 Delegater til LM skal spørres på forhånd om de ønsker papirutgave 
av deltagerhefte. Ønskes dette skal deltagerhefte skrives ut dobbeltsidig. 
 
Votering 13.1 og 13 Miljøprofil  

34 for 
0 i mot 
0 blanke 

 
Enstemmig vedtatt 
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Votering av 13.2, Miljøprofil 

34 stemmer for 
0 i mot 
0 blanke 

Enstemmig vedtatt 

Godkjenner det nye arbeidsprogrammet ved akklamasjon  
 

Ordstyrer FKH hever møtet 
 
 

 
 
Søndag 06.03.2016 

9. Godkjenning av delegater  

Delegater talt opp. 34 delegater, vi er fulltallige. 

Tellekorps: II og RMS. 

10.Valg 

10.1. Valg av landsstyret 2016/2017 

10.1.1.  Landsleder 

Delegat 4 – Martin A. Kasseth  
Delegat 21 – Frøy Helle 
Delegat 5 – Hanna Flood  
Delegat 29 – Kamilla H. Risanger  

 
Martin A. Kasseth har absolutt flertall, og er da ANSA UK sin nye 

landsleder. 
 
 

10.1.2.  Nestleder  

Delegat 6 – Julie Sandhalla 
Delegat 5 – Hanna Flood 
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Delegat 29 – Kamilla Risanger 
Delegat 21 – Frøy Helle 

Omvalg på de to kandidatene som fikk flest stemmer, som da er Hanna 
og Kamilla. 

 
Nytt omvalg. Følger statutt 11. Nå får delegatene mulighet til å holde 
enda en appell på 1 min. 

 
Hanna Flood har flest stemmer, og blir da ANSA UK sin nye 

nestleder. 
 

 

10.1.3.  Økonomiansvarlig  

Delegat 7 – Aksel Nikolai Mathiesen  
Delegat 25 – Silje Marie Juliussen 

 
 

Aksel Nikolai Mathiesen har mer enn 50% av stemmene og blir da 
ny økonomiansvarlig. 

 

10.1.4.  Webansvarlig  

Delegat 17 – Marie Ulvund 
Delegat 29 – Kamilla Risanger 
Delegat 2 – Ida Jakobsen 
 

 
Kamilla Risanger har absolutt flertall og blir dermed ny 

webansvarlig. 

 

10.1.5.  Markedsansvarlig  

Delegat 14 – Otto Backer 
Delegat 30 – Josefine Kitmitto 
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Delegat 34 – Stine Mariell Samland 
 
Omvalg mellom Josefine Kitmitto og Stine Samland. 
 

 
Josefine Kitmitto har flest stemmer og blir dermed ny 

markedsansvarlig. 

 

10.1.6.  Informasjonsansvarlig  

Lisa Marie Hillestad over Skype 
Delegat 21 – Frøy Helle 
Delegat 17 – Marie Ulvund 
Delegat 6 – Julie Sandhalla 
Delegat 34 – Stine Mariell Samland 
 
Delegat 16 har forlatt møtet 

Delegat 9 – Simon Raunholm 

Omvalg mellom Delegat 6 og Delegat 9. 

Julie Sandhalla har flest stemmer og blir da informasjonsansvarlig. 

 
 

10.1.7.  Styremedlem/GAUK-ansvarlig  

Delegat 18 – Eivind Bengtsen 
Delegat 17 – Marie Ulvund 
Delegat 11 – Nina Kjølsrød  
 
Delegat 22 forlater møtet 

Delegat 21 – Frøy Helle 
Delegat 34 – Stine Mariell Samland 
 

Omvalg mellom Stine Samland og Nina Kjølsrød 
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Stine Samland er ny GAUK-ansvarlig. 

 

Delegat 33 har forlatt møtet  

 

10.2. Valg av revisjonskomité 

Delegat 31 – Mathias Meyer 
Delegat 1 – Øyvind Osjord 
Delegat 8 - Ørjan Holm 
 
 
Mathias og Øyvind har flest stemmer, og danner sammen den nye 

revisjonskomiteen. 
 

Ordfører FKH takker for en herlig helg og annonserer møtet som 
hevet. 

 
 
Det nye landsstyret er som følger: 
 
Landsleder: Martin A. Kasseth  
 
Nestleder: Hanna K. O. Flood 
 
Økonomiansvarlig: Aksel N. Mathiesen  
 
Webansvarlig: Kamilla H. Risanger  
 
Markedsansvarlig: Josefine Kitmitto 
 
Informasjonsansvarlig: Julie Sandhalla  
 
Styremedlem/GAUK-ansvarlig: Stine Mariell Samland 
 
 
	  
	  


