
ARBEIDSPROGRAM FOR ANSA UK 2016/2017 
 
1. Om Arbeidsprogrammet 
 

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. Dokumentet 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. 
 

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. 

 
3. Hjemmesiden 
 

3.1 Landsstyret er ansvarlig for regelmessig å oppdatere 
hjemmesiden. Det oppfordres til å legge ut artikler og informasjon 
jevnlig. 

 
3.2 ANSA UK skal jobbe for at hjemmesiden har mer fokus på 
aktivitetene i lokallagene. 

 
3.3 Oppdatert praktisk informasjon om å studere i UK skal til 

enhver tid 
være tilgjengelig på hjemmesiden. 
 

4. Nyhetsbrev 
 

4.1 Det bør 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. 
 
4.4 Det bør tilstrebes at minst ett av årets nyhetsbrev inneholder en 
påminnelse til tillitsvalgte å skrive erfaringsrapport 

 
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 KPer 
og lokallag, og for å holde ANSA sentralt oppdatert om endringer 
vedrørende KPer 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 KPer, 
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. 

 
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, GAUK-
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 minst ett 
lokalt arrangement. 

 
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 én måned fra oppstart. 

 
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 organisasjonskurset. Det bør også tilstrebes å invitere 
andre eksterne gjester som Ambassaden, Lånekassen og andre 
relevante foredragsholdere. 

 
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. 

 
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. 

 
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 senest etter endt virke på LM. 

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

 
11.5 Det bør ved Landsmøtet 2017 fremlegges et 
statuttendringsforlag om at kun én av revisjonskomiteens to 
medlemmer har møteplikt. 

 
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. 
 

13. Miljøprofil 
 

13.1 ANSA UK bør tilstrebe en miljøvennlig profil og etterstrebe 
bruk av digitale løsninger 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. 


