
ANSA UKs statutter 2016/2017 
 
Forkortelser: 
 
KP: Kontaktperson 
 
LM: Landsmøte(t) 
 
HS: Hovedstyre(t) 
 
 
Navn 
 
§1. Organisasjonens navn er Samskipnaden for norske studenter i 
Storbritannia eller Association of Norwegian Students Abroad - United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Akronymet ANSA UK er 
ensbetydende med ovenstående, og benyttes heretter i disse statutter. 
ANSA UK er tilsluttet ANSA - Samskipnaden for norske studenter i 
utlandet (Association of Norwegian Students Abroad) og skal 
opprettholde kontakten med dets sekretariat.  
 
ANSA UKs statutter kan ikke stride mot ANSAs statutter. 
 
Formål 
 
§2. ANSA UKs formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, 
sosiale og kulturelle interesser. 
 
Medlemskap 
 
§3. Alle tillitsvalgte i ANSA UK (landsstyremedlemmer, 
lokallagsstyremedlemmer, medlemmer i ANSAs fagutvalg og KPer) 
plikter å ha gyldig medlemskap i ANSA for hele sin virkeperiode som 
tillitsvalgt. 
 
§4. 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. 

 
§5. Ekskluderte medlemmer kan anke til ANSAs organer i tråd med 
ANSAs statutter. Landsstyrets eksklusjon har allikevel gyldighet hva 
vedkommer ANSA UKs organer, inntil slik anke er avgjort til fordel for 
den ekskluderte. 
 
Landsmøtet 
 
§6. Ordinært landsmøte (LM) avholdes hvert år innen utgangen av mai 
måned. Innkallelsen skjer skriftlig, enten via post eller e-mail, til alle 
medlemmer senest 30 – tretti – dager før LM. Det påhviler landsstyret å 
sende ut innkallelse. 
 
§7. Sakspapirer med oppdaterte endringsforslag legges ut på 
hjemmesiden 10 – ti – dager før LM. Budsjett og oppdatert regnskap 
sendes ut til alle ANSA UK-medlemmer 10 – ti – dager før. 
 
§8. 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. 
 
§8.1. Ordførerkollegiets medlemmer er Landsmøtets ordstyrer, ANSA UK 
sin Landsleder og ANSA UK sin Nestleder, som også fungerer som 
Landsmøtet sin sekretær og referent. 
 
§9. 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 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige landsmøte  
 

3. Landsstyrets beretning 
 

4. Orientering fra lokallag i UK enten ved lokallagsstyremedlem eller 
via ANSA UKs Informasjonsvarlig 

 
5. Godkjenning av regnskapet  

 
6. Arbeidsprogram  

 
7. Statuttendringer 

 
8. Budsjett 

 
9. Valg av landsstyret bestående av:  

 
- Leder  

 
- Nestleder 
 
- Økonomiansvarlig  

 
- Markedsansvarlig  

 
- GAUK-ansvarlig  

 
- Informasjonsansvarlig  

 
- Webansvarlig 
 

10. Valg av revisjonskomité bestående av leder og ett medlem. 
Medlemmer av revisjonskomiteen kan ikke ha tillitsverv i ANSA UK-
landsstyret 
 



11. Innstilling av to kandidater til ANSAs Hovedstyre, dersom 
medlemmer i ANSA UK ønsker å stille til hovedstyrevalg 

 
12. Andre innkomne saker  

 
§10. Vedtak fordrer minst halvparten av de avgitte stemmer. Blanke 
stemmer regnes i denne sammenheng ikke. Votering generelt avholdes 
skriftlig dersom én representant krever det. Votering i valg mellom to eller 
flere representanter skjer alltid skriftlig. Hver representant har én stemme 
i alle voteringer.  
 
§11. Alle medlemmer av ANSA UK kan stille til valg til tillitsverv under 
LM. En kandidat til et tillitsverv må ha over halvparten av de avgitte 
stemmene i sin favør for å bli valgt. Oppnår ingen av kandidatene dette, 
foretas bundet omvalg mellom de to kandidater med høyest stemmetall 
fra første valgomgang. Oppnår ingen av kandidatene over halvparten av 
de avgitte stemmene etter andre valgomgang, får begge kandidatene 
muligheten til en ny presentasjon før det foretas bundet omvalg. Er det 
stemmelikhet etter tredje valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning. 
På landsmøtet skal det gjennomføres hemmelig valg hvor Landsmøtet 
skal ha innsyn til antall avgitte stemmer, inkludert hvor mange stemmer 
de ulike kandidatene mottok i sitt favør. Både antall stemmer og navn på 
alle kandidater skal føres inn i referatet for landsmøtet.  
 
§12. Referat fra LM legges ut på ANSA UKs hjemmeside og gjøres på 
denne måten tilgjengelig for alle medlemmene. Egen elektronisk kopi 
sendes alle medlemmene av ANSA UK-styret og HS. Referat skal 
sendes ut senest 1 – én – måned etter LM.  
 
Landsstyret 
 
§13. Landsstyret er ANSA UKs øverste politiske og administrative organ 
mellom landsmøtene. 
 
§14. Landsstyrets virkeperiode er fra avsluttet LM til neste avsluttede 
ordinære LM, med mindre ekstraordinært LM beslutter annet. 
Avtroppende økonomiansvarlig har imidlertid ansvaret for å avslutte 
regnskapet i tråd med statuttene.  
 



§15. Landsstyret har selv ansvar for å fylle opp ANSA UKs delegatkvote 
på ANSAs Generalforsamling. Kan ikke et styremedlem delta, har han 
eller hun ansvar for å finne en stedfortreder. 
 
§16. Landsstyret har anledning til å supplere seg selv dersom valgt 
tillitsmann frasier seg sitt verv før utgangen av perioden. Faller både 
leder og nestleder fra før utgangen av perioden skal det, med mindre 
ordinært LM innkalles i løpet av fire uker, innkalles til ekstraordinært LM.  
 
§17. Referat fra samtlige styremøter legges ut på ANSA UKs 
hjemmeside og gjøres på denne måten tilgjengelig for alle medlemmene.  
 
§18. Landsstyret kan nedsette andre utvalg eller komitéer etter behov.  
 
§19. ANSA UKs hovedstyrerepresentant har rett til å møte i landsstyret 
med tale og forslagsrett.  
 
§20. Landsstyret kan, ved behov, justere valutakursen ANSA UK 
opererer med. 
 
Lokallag  
 
§21. Lokallag i ANSA UK skal være spesifikt til studiested, by eller 
region. Er det flere enn en utdanningsinstitusjon på samme sted, dekkes 
disse av ett samlet lokallag (og ett lokallagsstyre). Om det oppstår 
uenigheter rundt den geografiske plasseringen av et lokallag, avgjøres 
dette av Landsstyret. 
 
§22. Lokallagets hovedoppgave er å samle norske studenter i området 
for sosiale og/eller faglige arrangementer.  
 
§23. 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. 
 
§24. Lokallagsstyret må arrangere minimum to arrangementer per 
skoleår. Disse kan arrangeres i samarbeid med lokale 
Norwegian/Scandinavian/Nordic Societies. 

§25. Lokallagstyret er pliktig til å avholde lokallagsvalg en gang per 



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

§26. 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 forøvrig nødvendig for å få attest på vervet fra ANSAs 
Medlemsservice.  

Ekstraordinært LM 
 
§27. Ekstraordinært LM innkalles dersom landsstyret eller 1⁄4 av 
medlemmene krever det. 
 
§28. Innkallelsen foretas som for ordinært LM, men med en frist på 
minimum to – 2 – uker.  
 
§29. Dagsorden fastsettes i samsvar med årsaken til at innkallelsen er 
forelagt.  
 
§30. Referat bekjentgjøres som for ordinært LM.  
 
Regnskap 
 
§31. Landsstyret er ansvarlig for å føre regnskap for perioden det er 
valgt. Landsstyret plikter å holde HS orientert om sin virksomhet. 
Landsstyret må levere godkjent regnskap til HS en gang i året samt 
kvartalsvis regnskap.  
 
§32. Et veiledende regnskap sendes inn til revisjonskomiteen senest en 
uke før landsmøtet og det fullstendige regnskapet avsluttes, gjøres ferdig 
og sendes inn til revisjonskomiteen så fort som mulig etter landsmøtet 
hvert år, og er derfor tilknyttet styrets leveår heller enn et vanlig 
kalenderår. Dette gjøres for å sikre at regnskapet som hvert år 
godkjennes representerer samtlige aktiviteter (med unntak fra LM) 
gjennomført av det eksisterende styret, og ikke bare den andelen som 
faller inn under kalenderåret.  
 



§33. Eksisterende økonomiansvarlig skal tilrettelegge for at kommende 
økonomiansvarlig får skikkelig opplæring, og sammen skal disse to føre 
regnskapet for LM hvert år, for å sikre en ordentlig overlappingsprosess.  
 
§34. Budsjett skal utarbeides for samme periode som regnskapet. Dette 
gjøres i forkant av LM avtroppende økonomiansvarlig i samråd med 
resten av landsstyret. Budsjettet legges så frem til avstemming under 
LM.  
 
§35. Lån kan, mot gjeldsbrev, gis til lokallag med ANSA-medlemmer. Lån 
kan omgjøres til støtte når godkjent og fullstendig regnskap foreligger.  
 
Statuttendringer 
 
§36. Statuttendringer behandles på ordinært LM. Endringsforslaget må 
være Landsstyret i hende senest 14 – fjorten – dager før LM. For sent 
innkomne endringsforslag skal avvises. Landsstyret kan foreslå 
alternativer til innkommende endringsforslag som stemmes over på LM.  
 
§37. Ved flere konkurrerende forslag, stemmes det først om en endring 
skal gjøres. Deretter velges forslagene på bakgrunn av alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet har landsleder to stemmer.  
 
Statuttenes ikrafttredelse 
 
§38. Disse statuttene trer i kraft etter avsluttet LM.  
 
§39. Valg av sentrale tillitsverv for den påfølgende perioden må være 
forenlig med de nye statuttene. 


