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Referat fra LM i Reading 2017 
ANSA UK 

 
Dato: lørdag den 10. mars 2017 
Sted: Quality Hotel Reading 
Referent: Hanna Flood 
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Sara Fossum 13 Helene Rimejordet Høgli 35 

Frida Karlsen 14 Asbjørn Nilsen Riseth 36 

Benjamin Buckle 15 Kristian Soelberg Nilsen 37 

Edvard Holden 16 Thea Høyer 38 
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Gjester 
 

Ole Kristian Bratset, president i ANSA Mathias Meyer, 
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Ingrid Ims, studentprest  
 

Lørdag, 10.03.17 
 
1. Åpning av ANSA UKs landsmøte 2017 
 
Møtestart klokken 09:08, britisk tid. Delegat 1, landsleder Martin Kasseth, ønsker velkommen. 
 
1.1. Godkjenning av innkallelsen 
 
Godkjent ved akklamasjon. 
 
1.2. Valg av referent 
 
Delegat 2 valgt som referent. 
 
1.3. Godkjenning av ordførerkollegium 
 
Ole Kristian Bratset, delegat 1 og delegat 2 valgt som ordførerkollegium. 
 
1.4. Godkjenning av delegater 
 
Alle tilstede, bortsett fra delegat 10 og delegat 27. 
 
1.5. Godkjenning av dagsorden 
 
Godkjent. 
 
1.6. Valg av tellekorps 
 
Ingrid Ims og Mathias Meyer valgt. 
 
1.7. Godkjenning av voteringsorden 
 
Godkjent. 
 
1.8. Godkjenning av forretningsorden 
 
Godkjent. 
 
1.9. Godkjenning av referat fra landsmøtet 2016 i Newcastle 
 
Godkjent. 
 
1.10.  Presentasjon av det avtroppende styret 
 
Delegat 1 - landsleder Martin Kasseth, delegat 2 - nestleder Hanna Flood, delegat 3 - 
økonomiansvarlig Aksel Mathiesen, delegat 4 - markedsansvarlig Josefine Kitmitto, delegat 5 - 
webansvarlig Ragnhild Utne, delegat 6 - informasjonsansvarlig Julie Sandhalla, delegat 7 - GAUK-
ansvarlig Stine Samland. 
 
1.11.  Presentasjon av gjester 
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Ole Kristian Bratset, president i ANSA og tidligere lokallagsleder i Edinburgh. Ingrid Ims, 
studentprest. Mathias Meyer, revisjonskomiteen og tidligere lokallagsleder i Edinburgh. 
 
2. Landsstyrets beretning 
 
Delegat 1 starter presentasjonen av landsstyrets årsberetning. Forteller om ANSA-året som har 
gått, og hva som er en landsleders oppgave. En landsleder er styreleder i landsstyret og 
bindeleddet mellom ANSA Sentralt og ANSA UK. ANSA UK har 27 lokallag, rundt 110 tillitsvalgte 
og rundt 1 760 medlemmer.  
 
Godt fundament fra i fjor, og årets styre har bygget videre på dette. Styret har fortsatt med fjorårets 
gode rutiner: Skype-møter med hvert lokallag, samarbeid med Sjømannskirken og god 
organisering innad i styret. Nytt for avtroppende styre: årshjul, transparens & mer innsyn, bedret 
kommunikasjon med lokallagene, tettere samarbeid med ambassaden og starten på et 
internpolitisk arbeidsprogram. 
 
Fokusområder har i år vært mangfold og inkludering, “lokallag at risk” og økt nettaktivitet som et 
rekrutteringstiltak. Gladnyheter har vært markering av 60-årsjubileet, oppstarten av tre nye 
lokallag, variasjon i lokallagsarrangementene, et større og mer internasjonalt GAUK, økt støtte fra 
ANSA Sentralt og bedre valutakurs. 
 
Utfordringer: to medlemmer av landsstyret ble valgt inn i hovedstyret som førte til omrokkeringer i 
styret (ny webansvarlig), ANSA UK har for tiden to inaktive lokallag og ANSA UK har sett en 
nedgang i medlemstall. 
 
Tips til neste års styre: utnytt overlappingsmøtet for hva det er verdt og bruk etablerte rutiner godt. 
Følg med på lokallagene i lys av tilleggsstipendendringer. Tenk større, men vær realistisk. 
Lokallagene er viktigst. Det er veldig lov å prøve og feile! 
 
Hvorfor engasjere seg i ANSA? Du får være med å gjøre en forskjell for utenlandsstudentene, du 
får gode erfaringer fra tillitsverv, du får et internasjonalt nettverk og det er kjempegøy! 
 
Landenes organisatoriske arbeidsprogram: dette ble vedtatt på generalforsamlingen, og dette er 
noe alle tillitsvalgte bør ha i bakhodet. Arbeidsprogrammet har et overordnet fokus på mangfold og 
inkludering. 
 
Spørsmål fra delegat 5: hvorfor bør man stille til landsleder? 
Svar fra delegat 1: man får jobbe med et engasjert styre, man får mye utfordringer, man får være 
med på spennende arrangementer i regi av ANSA Sentralt og man får ledererfaring. Veldig gøy å 
møte studenter fra hele UK. Julebordet til hovedstyret er også et høydepunkt. 
 
Spørsmål fra delegat 32: hva har vært det tøffeste med å være landsleder? 
Svar fra delegat 1: henvendelser fra medlemmer som sliter, spesielt har det vært mye psykiske 
problemer. Heldigvis har man et godt nettverk rundt seg, særlig viktige er Hanne Refsdal på 
kontoret (sosialrådgiver) og Ingrid Ims (studentprest). 
 
Delegat 2 fortsetter årsberetningen, og snakker om ANSA UKs økonomi. 
 
Faktiske inntekter: 522 555,91 NOK (budsjetterte inntekter: 384 000,00 NOK). Avvik på 138 555,91 
NOK. ANSA UK fikk mye mer i støtte fra ANSA Sentralt enn hva som var forventet, grunnet økt 
medlemstall. 
 
Faktiske utgifter: 523 237,98 NOK (budsjetterte utgifter: 413 000,00 NOK). Avvik på -110 237,89 
NOK. Det største overtrampet var støtten til lokallagene. ANSA UK fikk mye mer støtte enn 
forventet, og ønsket derfor å bruke dette på lokallagene. 
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Det ble ikke gitt VAT-refusjon i år, da dette kommer litt sporadisk. 
 
Spørsmål fra delegat 18: hva er Frifond? 
Svar fra delegat 3: støtte fra LNU, og dette er statlige midler. Dette kan derfor ikke brukes på 
alkohol. 
 
Landsmøtet i Newcastle: positivt avvik på 10 239,01 NOK. Dette ble arrangert av fjorårets styre. 
 
Etter at driftsstøtten og Frifond ble utbetalt, laget delegat 3 et revidert budsjett. Økte støtten til 
karrieredagen, GAUK, organisasjonskurset og lokallagsstøtten. 
 
Kick-off i Manchester: positivt avvik på 713,53 NOK. Større utgifter og inntekter enn budsjettert. 
 
Karrieredagen i London: negativt avvik på 8 845,36 NOK. Større utgifter enn forventet, og 
landsstyret ønsket å bruke mer på karrieredagen da de hadde et såpass stort positivt avvik etter 
landsmøtet. 
 
Spørsmål fra delegat 33: hvor kommer inntektene fra karrieredagen fra? 
Svar fra delegat 3: vi fakturerer hver bedrift med 5000 NOK, som en deltakeravgift. 
Tillegg fra delegat 4: dette er også fordi ANSA UK markedsfører alle bedrifter før karrieredagen. 
 
GAUK i Edinburgh: negativt avvik på 5 582,14 NOK. Rekordhøyt antall deltagere i nyere tid, 76 
personer deltok på GAUK. 
 
Delegat 1: hvordan fakturerte du andre ANSA-land? 
Svar fra delegat 3: alle som deltok fra andre land betalte en egenandel på 800 NOK, og dette ble 
registrert som et trekk fra utgiftene. 
 
Styreutgifter: brukt mindre enn budsjettert, med et positivt avvik på 1 222,17 NOK. Alle i styret har 
fått Railcard og bestilt transport så tidlig som mulig for å unngå dyre billetter. 
 
Tillegg fra delegat 1: ønsker å legge til at denne posten har blitt trampet over de siste årene. 
 
Lokallagsstøtte: negativt avvik på 101 435,79 NOK. Dette ser landsstyret ikke på som noe negativt, 
da pengene går til medlemmene. 
 
Sammendrag: enormt engasjement, 137 lokallagsarrangementer har fått lokallagsstøtte dette 
styreåret, det har blitt gitt økt støtte på 150 NOK per medlem til julebord og ett valgfritt 
arrangement på vårparten. 
 
Årsresultatet endte på -681,98 NOK mot budsjetterte - 29 000,00 NOK. Avviket var på 28 318,02 
NOK.  
 
Egenkapitalen må bygges ned, og har i tidligere år ligget på over 300 000 NOK. Derfor ønsker 
styret å bygge ned egenkapitalen, og budsjettere med -29 000 NOK for neste styreår. 
 
Spørsmål fra delegat 1: hvorfor ønskes det en egenkapital på rundt 180 000 NOK, og hvorfor 
ønsker ANSA UK å bygge ned dette over tid? 
Svar fra delegat 3: det koster rundt 180 000 NOK å legge ut for to store arrangementer, og dette 
må styret gjøre før støtten kommer inn fra ANSA Sentralt. Den skal bygges ned over tid for at det 
skal komme flere medlemmer til gode, over flere år. 
 
Spørsmål fra delegat 36: før i tiden var det fare for at ANSA Sentralt ville gi mindre midler grunnet 
høy egenkapital. Er det noen føringer fra ANSA Sentralt her? 
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Saksopplysning fra Ole Kristian Bratset: det ønskes ikke at landene skal ha større egenkapital enn 
nødvendig, men det legges ikke noen føringer på dette. Disse landene vil ikke bli prioritert til 
Goodwill-støtte, som fungerer som en underskuddsgaranti. 
Svar fra delegat 3: dette påvirker ikke støtten fra ANSA Sentralt, da vi får utbetalt støtte som 
justeres etter antall unike medlemmer gjennom et helt kalenderår. 
 
Delegat 4 fortsetter årsberetningen, og snakker om karrieredagen. Karrieredagen i London ble 
arrangert 12. november 2016. I år var det 10 deltagende bedrifter og over 100 deltagende 
studenter. Planleggingen startet med en gang styret ble valgt inn, og delegat 4 anbefaler neste 
markedsansvarlig å gjøre det samme. Karrieredagen krever mye planlegging - man må finne et 
passende lokale, kontakte bedrifter og markedsføre dagen til studenter. 
 
Det var mest tidkrevende å finne lokale. De siste årene har etc. venues (et byrå som har lokaler i 
London) blitt brukt, og i 2014 og 2015 var karrieredagen på Prospero House ved Borough. I år 
hadde prisene gått opp, så styret fant et nytt lokale fra samme firma (ved Elephant & Castle). 
 
Markedsansvarlig oppfordrer neste års styre til å lage et evalueringsskjema. 
 
Spørsmål fra delegat 12: hvorfor bør man stille som markedsansvarlig? 
Svar fra delegat 4: det er det beste vervet! Jeg stilte kun som markedsansvarlig fordi jeg trodde jeg 
kom til å passe til rollen. Du får også kontakt med næringslivet. Det er et veldig givende verv, og du 
får muligheten til å arrangere ANSA UKs største arrangement. 
 
Spørsmål fra delegat 25: hva er ditt beste tips til neste markedsansvarlig? 
Svar fra delegat 4: tidlig planlegging. Det er ofte bedriftene ikke svarer med det første, grunnet 
avvikling av sommerferie. 
 
Spørsmål fra delegat 6: hvordan gikk dere frem for å få bredde blant fagfeltene? 
Svar fra delegat 4: det har vært utfordrende. Mye fokus på økonomistudenter. Grunnen til dette er 
fordi det ofte er bedriftene som er interesserte i økonomi som ønsker å være med på 
karrieredager. 
 
Spørsmål fra delegat 18: hvorfor valgte dere London? 
Svar fra delegat 4: det er en tradisjon å legge karrieredagen til London, og det har blitt opprettet 
god kontakt med lokaler der. 
Tillegg fra delegat 1: det er enklest for bedriftene å få folk til London, og mange av bedriftene har 
også kontorer der. 
 
Spørsmål fra delegat 21: prøvde dere å ta kontakt med bedrifter som er relevante for folk som 
studerer realfag? 
Svar fra delegat 4: jeg har absolutt prøvd, men det er sjelden de svarer. Det som veldig mange 
glemmer er at de store selskapene som kommer på karrieredagen også rekrutterer fra andre 
studieretninger, og ikke bare økonomi. 
Tillegg fra delegat 1: vi fikk bredde på årets karrieredag med Samfunnsviterne, og tre av ANSAs 
utvalg (Økonomi, Samfunn og Realfag). 
 
Utvalgene fikk en stand for å markedsføre seg for studentene, og også for å fronte bredden i 
ANSA. I år ønsket landsstyret å inngå et samarbeid med ANSA Concerts for å arrangere konsert i 
sammenheng med karrieredagen, men dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre. 
 
Innlegg fra Ole Kristian Bratset: ANSA Concerts utlyser styreplasser. Link finnes på deres 
Facebookside, og søknader kan sendes til karl.petter.rygh@ansa.no. 
 
Lokalet hadde en kapasitet på 150 personer. 
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Delegat 5 fortsetter årsberetningen, og forteller om ANSA UKs aktivitet på sosiale medier. Delegat 
5 satt fra september. Gjennom året ordner webansvarlig med sosiale medier, nettsider, 
nyhetsbrev, på- og avmelding til arrangement og lokallagenes profiler på sosiale medier. Nytt for i 
år har vært en “takeover”-kampanje, så alle medlemmer i UK kan ta over Instagram og Facebook. 
Dette har også vært en utfordring, da det noen ganger publiseres bilder fra upassende settinger. 
Delegat 5 ønsker derfor å samarbeide med Julie Opsvik fra ANSA Sentralt for å utarbeide 
retningslinjer for sosiale medier. 
 
Tre nyhetsbrev har blitt sendt ut i løpet av styreåret, og det viser seg at det er i overkant av 50% 
som leser nyhetsbrevet. 
 
Saksopplysning fra delegat 1: 50% høres lite ut, men sammenlignet med andre organisasjoner 
som faller i samme kategori som oss er dette veldig bra! 
 
Kommentar fra delegat 12: litt av midlene som ikke blir brukt på det fjerde nyhetsbrevet blir brukt til 
å kjøpe Snapchat-filter til hvert arrangement. 
 
Delegat 7 fortsetter beretningen, og snakker om GAUK - Games of ANSA UK. GAUK er ANSA 
UKs eneste ikke-faglig arrangement, og fokuset er kun på sosiale aktiviteter. Det var 74 deltagere 
på arrangementet, med mulighet for 80. De eksterne deltagerne var fra Russland, Malta, Slovakia, 
Irland og ANSA Alumni. ANSA UK hadde leid hele hostellet den helgen. 
 
Tips til neste år: tre fra styret bodde i Edinburgh og det var derfor enkelt å planlegge rebus, men 
det var også en veldig dyr by. Om det ikke er noen i neste styre som bor i byen hvor GAUK skal 
arrangeres, er det smart å kontakte det aktuelle lokallaget. Det er også smart å ta hensyn til rugby-
matcher, da dette tar opp mange hotell- og hostellplasser. Begynn med planleggingen i god tid. 
Det tar lang tid å få svar fra restauranter og lokaler. 
 
Tillegg fra delegat 4: det ble laget kontrakt med stedet hvor det ble inntatt lunsj, noe vi anbefaler 
neste styre å gjøre i tillegg. 
 
Spørsmål fra delegat 13: kommer GAUK alltid til å være på samme tid av året? 
Svar fra delegat 7: det passer best å ha det, da det ikke kan være for nærme landsmøtet. Om det 
finnes et annet tidspunkt som passer bedre er opp til neste års styre å bestemme. 
 
Spørsmål fra delegat 1: hvordan var det å ha et såpass internasjonalt arrangement? 
Svar fra delegat 7: det var veldig kult å møte folk fra så mange forskjellige land, og å se at det var 
stor etterspørsel for å være med på GAUK. Jeg vil absolutt anbefale det til neste styre. 
 
Tillegg fra delegat 4: Irland er alltid med, og betaler for sine delegater. Det kan også arrangeres i 
samarbeid med Irland, og GAUK har blitt arrangert i Dublin tidligere. 
 

Pause 10:40 - 11:00. Samme antall delegater som under møtestart. 
 

Delegat 1 holder quiz (med norske premier). 
 
Årsberetningen fortsettes av delegat 2, som snakker om landsmøtet. Nestleder arrangerer 
landsmøtet. I år er det 46 deltagere på landsmøtet, som vil si at styret har økt deltagerantallet med 
8 stykker fra fjoråret. Dette var mulig grunnet lavere pundkurs og bedret økonomi.  
Delegat 2 oppfordrer alle til å stille til verv og søke informasjon fra nåværende styre. 
“Livet er et LM, du må alltid LM.” 
 
Spørsmål fra delegat 25: er det normal praksis at det holdes en mot-appell etter appellen under 
valget? 
Svar fra delegat 2: nei, dette praktiseres ikke i ANSA UK. 
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Spørsmål fra delegat 6: hva har vært det mest utfordrende i vervet som nestleder? 
Svar fra delegat 2: det har vært krevende å kombinere vervet med et verv i hovedstyret, men 
nestledervervet i seg selv er ikke veldig tidskrevende. 
 
3. Orientering om KP-virksomhet og lokallag v/informasjonsansvarlig 
 
Delegat 6 fortsetter årsberetningen. Informasjonsansvarlig har kontakt med Sentralt, lokallag og 
kontaktpersoner. Informasjonsansvarlig er også bindeleddet mellom ANSA UK og lokallagene. I 
tillegg til dette har informasjonsansvarlig også ansvar for kick-off på høsten. Kick-off var i 
Manchester, og det var 52 deltagere. ANSA ble presentert for alle deltagere, og 60-årsjubileet ble 
feiret. I tillegg til faglig påfyll ble det arrangert et rebusløp. 
 
Mistet Warwick og Portsmouth som lokallag, men fått nye lokallag i Chester, Cambridge og 
Liverpool. Det tar tid å starte opp lokallag, og det en utfordring, men det er viktig å jobbe med 
dette. Det har vært en stor økning i arrangementer i lokallagene, og i 2013 var det 35 
arrangementer kontra 181 arrangementer i 2016. Hittil i år har det blitt avhold 50 arrangementer. 
Lokallagene er spredt over hele UK, fra nord til sør. 
 
Representerte lokallag i dag er London, Chester, Manchester, Leeds, Edinburgh, Glasgow, 
Warwick, Essex, York, Kent, Oxford, Lancaster, Exeter og Liverpool. 
 
Per 20. februar: 220 kontaktpersoner i 2016 til 302 kontaktpersoner i 2017. 107 nye 
kontaktpersoner er registrert siden forrige landsmøte. 
 
Tillegg fra delegat 2: du får rabatt på landsdekkende arrangementer som kontaktperson. 
 
Saksopplysning fra delegat 1: landsstyret har hatt en uoffisiell regel om at det skal være god 
geografisk spredning av de landsdekkende arrangementene, som ligger bak valg av byer. 
 
4. Godkjenning av regnskapet 
 
Revisjonskomiteen ved Mathias Meyer snakker om året som har gått økonomisk. Øyvind Osjord, 
som ikke er tilstede, er tidligere landsleder og økonomiansvarlig i ANSA UK, Mathias Meyer er 
tidligere lokallagsleder i Edinburgh. Revisjonskomiteen har hatt løpende kontakt med 
økonomiansvarlig gjennom året, og har hatt kvartalsrapportering i tillegg til halv- og helårsrapport. 
Komiteen har tatt stikkprøver av bilag og sjekket bank opp mot regnskap. Dette stemte på en prikk. 
Økonomiansvarlig får ros for å øke støtte til ett julearrangement for hvert lokallag. Konstruktiv 
kritikk - det kunne kanskje vært brukt mer penger, og styret kunne vært litt mer offensiv med 
pengebruken. Det er likevel klokt å ikke ha et altfor stort overtramp på utgiftssiden, da pengene 
skal komme så mange medlemmer som mulig til gode. Oppfordring til lokallagene: arrangere flere 
lokallagsarrangementer! 
 
Delegat 3 presenterer regnskapet for året som har gått. Totale regnskapstall blir presentert (disse 
er å finne i referat fra årsberetning). Inntektene under “Andre inntekter” kommer fra lokallagenes 
egenkapital, som gikk til landsstyrets konto ved bytte fra Danske Bank til DNB. 
 
Saksopplysning fra Ole Kristian Bratset: dersom årsregnskapet ikke blir godkjent, er konsekvensen 
kun en kritikk av regnskapsføringen. 
 
Spørsmål fra delegat 41: hvordan ligger et lokallag i pluss, når de får penger etter endt 
arrangement? 
Svar fra delegat 3: dette er penger som har vært på konto fra gammelt av. 
Kommentar fra Mathias Meyer: pengene som lå på konto kom inn på konto for mellom 4 og 7 år 
siden. 
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Kommentar fra delegat 6: hvis lokallagene går i overskudd på et arrangement, går dette 
lokallagene til gode, og de får da egenkapital. 
 
Godkjenning av regnskap: 
 
For: 41 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Regnskap godkjent. 
 
5. Gjennomgang av budsjettforslag v/økonomiansvarlig 
 
Det ble budsjettert med -29 000 NOK i fjor, og det ble estimert at resultatet skulle vært på -15 000 
NOK. Dette ble ikke nådd, og derfor ønsker økonomiansvarlig å budsjettere med et resultat på -29 
000 NOK for neste styreår også. Endingene på inntektssiden er 20 000 NOK i Frifondsstøtte, da vi 
har sett en jevn økning av denne støtten. 
 
Saksopplysning fra Ole Kristian Bratset: støtten fra Sentralt kommer fra hvor mange unike 
medlemmer man har hatt i løpet av et kalenderår. Derfor er tallet støtten baseres på veldig mye 
høyere enn det faktiske medlemstallet. 
 
På utgiftssiden har økonomiansvarlig økt posten til karrieredagen med 5 000 NOK, senket posten 
til landsmøtet med 5 000 NOK og økt lokallagsstøtten med 20 000 NOK. 
 
Spørsmål fra delegat 32: da dere visste hvor mye dere hadde brukt på lokallagsstøtte i år, hvorfor 
satte dere ikke dette beløpet som det budsjetterte beløpet? 
Svar fra delegat 3: vi vil heller ha en jevn økning enn å justere støtten opp hurtig. Det er også ikke 
noe som tilsier at vi ikke kan bruke mer i lokallagsstøtte hvis vi får mer i inntekter, da budsjettet kun 
er veiledende. 
 
Spørsmål fra delegat 1: hva inngår i posten driftsutgifter? 
Svar fra delegat 3: diverse kontorrekvisita. I år har vi også fått et nytt banner. 
 
For: 41 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Budsjett godkjent. 
 
Internpolitisk arbeidsprogram 
 
Idémyldring: ønsker å fastsette et internpolitisk arbeidsprogram, slik at landene kan fremme saker 
som delegasjoner. Da har man avklart sine prioriteringer i god tid, og kan forberede seg bedre til 
generalforsamlingen. 
 
Spørsmål fra delegat 1: kan landsstyret jobbe for noe som kunne vært i et internpolitisk 
arbeidsprogram? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: det spørs veldig, da all pressekontakt skal gå gjennom presidenten, 
men det er ikke noe i veien for at organisatorisk arbeid kan gjennomføres av landsstyret. 
 
Spørsmål fra delegat 11: hvordan har man tenkt å gjøre dette i praksis? Er tanken at landsstyret 
skal skrive forslag, eller at alle kan sende inn forslag? 
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Svar fra delegat 1: det er opp til neste års landsstyre å gjøre det slik de ønsker. Vi ønsker at denne 
diskusjonen skal gi det nye landsstyret ideer. Min tanke er at lokallagene også kan komme med 
innspill til dette. 
 
Delegat 33: det viktigste er vel at man blir enige om hvilke politiske saker som er viktigst for ANSA 
UK, da våre politiske prioriteringer kommer til å være annerledes enn andre ANSA-land sine. 
 
Diskusjon: 
 
- Ønsker mer i reisestipend 
- Ønsker at ANSA kjemper for at EØS-medlemmer får samme rettigheter som EU-medlemmer 
- Karakteroverføring: vanskelig for norske studenter fra UK å få jobb i Norge, innføre et samlet 

system 
- Mulighet for internship-portal 
- Mer informasjon om valutajustering 
- Vanskelig for noen studieretninger å komme inn på master i Norge (fra UK) 
- Utbetale lokallagsstøtte i pund 
- Forbedre kommunikasjonen med Lånekassen 
- Jobbe for mer stipend til eliteskoler, ikke bare lån (i tillegg til tilleggsstipend) 
- C-skjema: lett å jukse på dette. Bedre å ha online portal så lærestedene kan fylle ut dette 
- Ønsker å få tilleggsstipendlistene klare tidligere, og informasjon om hva som er grunnlaget for 

disse listene 
- Et eventuelt nedre tak på valutajusteringen 
- Det ønskes en garantørordning (for leie av bolig) 
- Ønskes en større satsing på realfagsstudier, senke skolepengene for disse linjene 
- Det ønskes at landsstyret setter opp et forslag til et arbeidsprogram, som blir sendt ut til 

lokallagsstyrene, eller at et utvalg kan opprettes med fokus på dette (så alle kan komme med 
innspill) 

- Styrke posisjonen til ANSA Alumni, for å hjelpe studenter som skal ut i arbeidslivet 
- Revurdere tilleggsstipendlisten 
- Mer fokus på miljøprofil 
 

Lunsj fra 12:30 - 13:30 
 

Presidenten 
 

Master i politikk og historie fra University of Edinburgh, ferdig i 2015. Tidligere sittet i hovedstyret, 
og vært lokallagsleder i Edinburgh. ANSA har rundt 10 000 medlemmer på 1 200 læresteder. Over 
500 tillitsvalgte i over 90 land. 27 landsstyrer og 10 utvalg. Sekretariat med 14 heltidsansatte, og et 
budsjett på rundt 16 millioner. ANSA ble grunnlagt for å nedlegge seg selv i 1956 - ANSA skulle 
jobbe for å få flere studieplasser i Norge. 
 
Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ. Mellom generalforsamlingene er det høyeste 
organet hovedstyret, og hver hovedstyrerepresentant har ansvar for ca. tre land. Thea Holland er 
ANSA UKs hovedstyrerepresentant. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og ordførerkollegiet er 
direktevalgt av generalforsamlingen. Hovedstyret har ansvar for å ansette generalsekretær, som 
igjen har ansvar for resten av sekretariatet, i tillegg til den økonomiske og administrative driften. Vi 
har fått ny generalsekretær, Anders Halvorsen, som hovedstyret har ansatt, og han begynner den 
5. april. 
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På kontoret har ANSA informasjonssenteret - dette er fem personer som veileder rundt 10 000 
personer hvert år. ANSA får statlig støtte for å drive Norges kontor for informasjon om 
utenlandsstudier. På kontoret har ANSA også administrasjons- og økonomikonsulent, 
næringslivskontakt og webredaktør. Resten av sekretariatet jobber med medlemsservice, 
medlemsgoder, etc. I tillegg har ANSA også to rådgivere - en sosialrådgiver med taushetsplikt, og 
en politisk rådgiver som er presidentens “høyre hånd”. 
 
Hovedstyret består av seks nåværende studenter og to tidligere studenter, samt president og 
ansattes representant. 
 
Jobben som president i ANSA: presidenten jobber for utenlandsstudentenes interesser mot 
politikerne, både i høringer på Stortinget og gjennom møter med politikere. 
 
Under et frokostseminar hos ANSA informerte styreleder i Lånekassen om at utenlandsstudenter 
som tar bachelor og master, og makser studielånet, ender opp med en gjeld på rundt 1,4 millioner 
NOK. Studenter som gjør dette hjemme ender opp med en gjeld på rundt 360 000 NOK. 
 
 
Spørsmål fra delegat 6: er dette etter at man har fått omgjort noe av summen til stipend? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: ja, dette er gjeldsbyrden man sitter igjen med. 
 
Presidenten er styreleder i hovedstyret, har dobbeltstemme ved stemmelikhet og er ANSAs ansikt 
utad. 
 
SIU styrer tilleggsstipendlisten - dette defineres etter to rankinglister som ikke er fagspesifikke. 
ANSA ønsker at listen skal defineres ut ifra fagspesifikke lister. 
 
Jobber politisk mot departementene og Stortinget - topprioriteringene er heving av stipendandel for 
bachelor og gjøre det nye topplånet om til et toppstipend. 
 
Tyskland-satsing: ANSA fikk innvilget 1 million NOK som skal gå til å fremme Tyskland-studier. 
 
Saksopplysning fra delegat 2: det var 5 077 gradsstudenter i UK i 2016-2017. 
 
Komiteen ANSA jobber mest mot er KUF-komiteen, som ledes av Trond Giske. ANSA jobbet for, 
og fikk, økt støtte til UWC inn på statsbudsjettet. ANSA fokuserer på spesifikke saker, men må ha 
politisk klima i bakhodet. 
 
Krav til landsstyrer: må minst ha en leder og en økonomiansvarlig, må avholde organisasjonskurs 
og landsmøte. ANSA-landets statutter kan ikke stride mot ANSA Sentralt sine statutter. 
 
Oppfordring fra presidenten: engasjér deg i ANSA for å gjøre en forskjell for utenlandsstudentene! 
 
ANSA-forsikring: god forsikring for alle utenlandsstudenter. 
 
ANSA Alumni: sosiale og faglige arrangementer, godt for å bygge nettverk i Norge etter endte 
studier. 
 
Sommerseminar: 28.-30. juli, og generalforsamling 4.-5. august. 
 
Vaganten: ANSAs æresorden. Nivåene er vagant, ekstra-vagant og gigant-vagant. Dette utdeles 
på generalforsamlingen. Fra vagant-statuttene: “audendo et agendo res ANSA crevit”. 
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GAUK i 1999 - ANSA UK leide en hel gate med bed & breakfasts til GAUK. På den tiden fløy 
ANSA UK inn artister som DumDumBoys og DeLillos! 
 
Det har også blitt arrangert hopprenn. Det ble importert et par tonn snø, bygget hopptårn og solgt 
mellom 10 000 og 15 000 billetter. Havnet på forsiden av The Guardian. 
 
Viktig å vise utlandet norsk kultur - tørre å tenke nytt. 
 
Studentpresten 

 
Ingrid Ims - studentprest og tidligere utenlandsstudent. Ingrid har taushetsplikt og er tilgjengelig for 
samtaler. Med i beredskapstropp hvor hun samarbeider med Sjømannskirkene i UK, men ANSA er 
hennes nærmeste samarbeidspartner. ANSA er synlig i både Norge og utlandet. Studentpresten 
drar rundt på turer i UK og Irland, for å vise tydelig at alle studenter har en samtalepartner om de 
ønsker. 
 
Spørsmål fra delegat 18: hva kan en krise være? 
Svar fra Ingrid Ims: kriser kan være dødsfall, overgrep av forskjellige slag, sykdom, at man mister 
familie eller venner, etc. 
 
Ved beredskapssaker er studentprest tilgjengelig, og drar til ulykkesstedet så fort som mulig om 
nødvendig. 
 
Oppfordring fra studentpresten: om du ønsker å stille til valg, gjør det! Alle er like nervøse før de 
stiller til valg, og man lærer alt man trenger på veien. 
 
Gruppediskusjon om diverse beredskapscaser. 
 
Hva er viktig å huske på? 
 
- Legge merke til nødutganger i bygninger 
- Gå ut så fort som mulig ved brann eller andre faretruende situasjoner 
- Ikke gå inn igjen i bygningen ved en eventuell brann 
- Ringe nødnummer om nødvendig 
- Meld ifra hvor du går om det er sent på kvelden 
- Ved ulykker i utlandet, meld ifra til “neste ledd” i ANSA, og forhør deg 
- Om media tar kontakt med deg i krisetilfeller er det viktig å ikke uttale seg, og huske at det kun 

er presidenten som skal håndtere pressesaker 
- Ikke gi beskjed til pårørende ved ulykker eller dødsfall - dette tar politi eller prest seg av 
 

Pause fra 15:10 - 15:25. Alle delegater tilstede, bortsett fra delegat 10. 
 

6. Gjennomgang av statuttendringer 
 

§4 
 

Gjeldende ordlyd: 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. 



Side 12 av 24 

 
Forslag til ny ordlyd: Landsstyret kan fremme eksklusjonsvedtak av medlem for Hovedstyret 
dersom vedkommende har: 
 
- foretatt graverende misligheter 
- misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ANSA slik at andre medlemmer, tillitsvalgte eller 
organisasjonen kan være skadelidende. 
 
Eksklusjon av medlem behandles i henhold til ANSAs statutter. 
 
Forklaring: Det ønskes at ordlyden i nåværende §4 presiseres slik at det understrekes at det er 
Hovedstyret og ikke Landsstyret som avgjør om et medlem kan ekskluderes fra ANSA, iht. ANSAs 
statutter §10. 
 
Klassifisering: B — ett innlegg for, ett mot — ingen replikker. Deretter votering. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 

§7 
 

Gjeldende ordlyd: 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. 
 
Forslag til ny ordlyd: Budsjett, oppdatert regnskap og sakspapirer med oppdaterte 
endringsforslag skal gjøres tilgjengelige på ANSA UKs hjemmesider, og sendes ut til alle delegater 
senest 10 — ti — dager før LM. 
 
Forklaring: Det ønskes en ny, felles standard for alle dokumenter som skal gjøres tilgjengelige før 
LM. På denne måten blir ikke e-poster et irritasjonsmoment, men de som ikke skal delta på LM, 
men likevel er interesserte, kan enkelt finne frem til dokumentene. 
 
Klassifisering: B — ett innlegg for, ett mot — ingen replikker. Deretter votering. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 

§8 
 

Gjeldende ordlyd: 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. 
 
Fjerne: Samtlige fremmøtte har tale- og forslagsrett. Kun fremmøtte medlemmer av ANSA UK har 
stemmerett, med unntak av ordførerkollegiet, som blir tildelt delegatstatus ved åpning av 
Landsmøtet. Revisjonskomiteen har møteplikt. 
 

§9 (tidligere §8) 
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Forslag til ny statutt: Revisjonskomiteen plikter å møte med minst 1 — ett — medlem som skal 
legge frem revisjonskomiteens eventuelle merknader til revisjon av budsjett og regnskap. 
 

§10 (tidligere §8.1) 
 

Forslag til ny statutt: Ordførerkollegiets medlemmer er Landsmøtets ordstyrer, ANSA UK sin 
Landsleder og ANSA UK sin Nestleder, som også fungerer som Landsmøtet sin sekretær og 
referent.  
 
Samlet forklaring: Gjeldende ordlyd i statutter §8 og §8.1 kan tolkes dithen at både Landsleder og 
Nestleder kan miste sin stemmerett. Dette har ikke blitt praktisert tidligere, da alle medlemmer av 
ANSA UK skal ha stemmerett på LM. 
Ny §9 fremmes grunnet punkt §11.5 i arbeidsprogrammet. 
Ny §10 splittes opp som egen statutt for praktiske og ordensmessige årsaker. 
NB: Statuttendringer §8, §9 og §10 må alle vedtas av Landsmøtet, ellers faller samtlige forslag 
bort. 
 
Klassifisering: B — ett innlegg for, ett mot — ingen replikker. Deretter votering. 
 
Innlegg fra delegat 1: det er mer økonomisk forsvarlig å gjøre revisjonskomiteen pliktig til å kun 
møte med ett medlem. 
 
Spørsmål fra delegat 21: er det implisitt at dette gjelder til landsmøtet? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: disse statuttene ligger under kategorien om landsmøtet. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 

§9.9 (§11.9. hvis forslagene over blir vedtatt) 
 

§9. Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
§9.9. Internpolitisk arbeidsprogram 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 
Spørsmål fra delegat 24: hvem har bestemt klassifiseringen av statuttendringene? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: det er landsstyret, men de kan overprøves med 2/3 flertall av 
landsmøtet. 
 
Spørsmål fra delegat 42: det står interpolitisk, ikke internpolitisk. 
Svar fra Ole Kristian Bratset: dette kan endres av landsstyret i ettertid. 
 

§9.11 
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Fjerne: Innstilling av to kandidater til ANSAs Hovedstyre, dersom medlemmer i ANSA UK ønsker å 
stille til hovedstyrevalg. 
 
Forklaring: Dette har tidligere ikke blitt praktisert. ANSA har en egen valgkomité som innstiller til 
Hovedstyret. Det er heller ikke nødvendigvis slik at kandidater som stiller til HS har bestemt seg for 
å stille når LM trer i kraft. 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 

§12 
 

Gjeldende ordlyd: 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. 
 
Forslag til ny ordlyd: Referat fra LM legges ut på ANSA UKs hjemmeside senest 1 — én — 
måned etter LM, og gjøres på denne måten tilgjengelig for alle ANSA UKs medlemmer. 
 
Forklaring: Å sende ut referat har tidligere ikke blitt praktisert, og ved å gjøre de tilgjengelige på 
hjemmesiden har alle som ønsker innsyn. 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 

§17 
 

Gjeldende ordlyd: Referat fra samtlige styremøter legges ut på ANSA UKs hjemmeside og gjøres 
på denne måten tilgjengelig for alle medlemmene. 
 
Forslag til ny ordlyd: Kopi av referater fra styremøter kan sendes ut ved forespørsel.  
 
Forklaring: Dette er noe som ikke har blitt praktisert av andre enn Landsstyret 2016-2017. Dette 
ønskes fjernet av hensyn til personvern, og grunnet ekstra arbeid med sensurering av offentlige 
dokumenter. 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
For: 41 
Mot: 1 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 

§23 
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Gjeldende ordlyd: Ethvert lokallagsstyre skal bestå av minimum to styremedlemmer; én 
lokallagsleder og én økonomiansvarlig. Andre verv kan opprettes etter skjønn og behov, og i dialog 
med Landsstyret. Fortrinnsvis vil disse være arrangementansvarlig, kommunikasjonsansvarlig 
og/eller nestleder.  
 
Forslag til ny ordlyd: Ethvert lokallagsstyre skal bestå av minimum 2 — to — styremedlemmer; 1 
— én — lokallagsleder og 1 — én — økonomiansvarlig. Andre verv kan opprettes dersom det er 
økning i lokallagets medlemsmasse og/eller aktivitet. Opprettelse av nytt/nye verv skal godkjennes 
av Landsstyret. Fortrinnsvis vil disse vervene være arrangementansvarlig, 
kommunikasjonsansvarlig og/eller nestleder. 
 
Forklaring: Tidligere statutt var noe vag med at «verv kan opprettes etter skjønn og behov». 
Derfor bør den endres til noe mer spesifikt som foreslått ovenfor. 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
Spørsmål fra delegat 33: er planen at lokallagsstyrene skal sende en søknad om dette, slik at dette 
skal behandles på styremøter? 
Svar fra delegat 6: det har tidligere blitt praktisert å ta dette relativt uformelt over sosiale medier, 
men at man likevel forhører seg med resten av landsstyret. 
 
For: 39 
Mot: 3 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 
Statuttene i sin helhet: 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Statutter med endringer vedtatt. 
 
7. Gjennomgang av arbeidsprogram 
 
Forslag til nytt punkt: 5 
 
5.2 ANSA UK bør gjennom sommerperioden tilstrebe å ha representanter på før avreise-møter, 
både i regi av eksterne aktører og ANSA. På disse møtene bør det foregå aktivt 
informasjonsarbeid og medlemsrekruttering. 
 
Klassifisering: B — ett innlegg for, ett mot — ingen replikker. Deretter votering. 
 
Innlegg fra delegat 1: dette er gjeldende praksis. Gjennom sommerperioden deltar ofte landsstyret 
på disse arrangementene i rekrutterings- og informasjonsøyemed. Det er ikke sjeldent at lokallag 
blir opprettet på grunnlag av det første møtet med ANSA under et slikt arrangement. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
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Fjerne: 11 
 
11.5 Det bør ved Landsmøtet 2017 fremlegges et statuttendringsforslag om at kun 1 — én — av 
revisjonskomiteens to medlemmer har møteplikt. 
 
Klassifisering: D — kun votering. 
 
Innlegg fra delegat 1: dette ble vedtatt tidligere på møtet. 
 
Spørsmål fra delegat 18: hvorfor er dette klassifisert som D? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: dette har allerede blitt gjennomført tidligere av landsstyret. 
 
Ingen votering. 
 
Forslag til nytt punkt: 12 
 
12.3 ANSA UK bør utforme et eget internpolitisk arbeidsprogram for 2018-2019 som legges frem 
for votering på Landsmøtet 2018. 
 
Forklaring: Under SM#10 vedtok landsstyret 2016-2017 å utvikle et internpolitisk arbeidsprogram 
for ANSA UK, slik at ANSA UKs delegater stiller sterkere under generalforsamlingen med hensikt å 
ivareta UK-studentenes interesser. 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 
Nytt punkt: 13 
 
13.3 Landsstyret bør anvende miljøvennlig kollektivtransport i styrets reisevirksomhet. 
 
Klassifisering: C — kun votering. 
 
Innlegg fra delegat 1: vi ønsker å styrke ANSA UKs miljøprofil. 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Endring vedtatt. 
 
Arbeidsprogrammet i sin helhet med foreslåtte endringer: 
 
For: 42 
Mot: 0 
Blanke: 0 
 
Arbeidsprogram med endringer vedtatt. 
 
Innlegg fra delegat 3: reiserefusjonsskjema vil bli sendt til dere på mail etter endt arrangement. 
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Møteslutt: 16:05 

 
Søndag, 11.03.17 
 

Møtestart 10:10 
 
8. Godkjenning av delegater 
 
43 stemmeberettigede delegater, fulltallig. 
 
Spørsmål fra delegat 1: kan du forklare hvor mange stemmer man trenger for å bli valgt? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: over halvparten, blanke telles ikke. Det er omvalg blant de to med 
flest stemmer hvis ingen oppnår over halvparten. Dersom det er stemmelikhet igjen får hver 
kandidat mulighet til å holde en appell til. Hvis stemmelikhet etter dette går det til loddtrekning. 
 
Spørsmål fra delegat 18: er det skriftlig valg? 
Svar fra Ole Kristian Bratset: ja, stemmingen foregår slik. 
 
9. Valg 
 

- Leder 
 
Delegater 25, 10, 17 og 41 melder sitt kandidatur. 
 
Appell fra delegat 10: 
Martin Kolltveit, studerer i Glasgow. Helt fra ungdomsskolen har jeg hatt lyst til å studere i utlandet, 
så jeg flyttet fort på meg. Det første som møtte meg var ANSA Glasgow. Satt som nestleder i fjor 
og leder i år. Jeg har fått mulighet til å utvikle lokallaget, og arrangere forskjellige arrangementer. 
Jeg er en person som passer på menneskene rundt meg. Jeg var i militæret, og fikk testet 
teamwork under mitt opphold. Der ble jeg kåret til årets soldat, grunnet min omsorg for andre 
mennesker. Jeg vil styrke utenlandsstudenters posisjon i norsk næringsliv gjennom karrieredagen. 
 
Delegat 7: hva mener du styret i år har gjort bra, og hva ville du gjort annerledes? 
Svar: vil trekke frem GAUK. I år bodde man på hostell, og det synes jeg fungerte veldig bra. Man 
ble godt kjent med mennesker fra andre deler av ANSA og det var veldig sosialt. 
 
Delegat 1: hva er den største utfordringen når du går fra lokallag til landsstyret, og vervet som 
landsleder? 
Svar: det er utfordrende å gå fra 40 studenter til over 5000 studenter, mye mer å holde styr på. Jeg 
er glad i utfordringer, så ønsker gjerne å ta på meg vervet som landsleder. 
 
Appell fra delegat 17: 
Thea, kommer fra Manchester, studerer sosiologi. Ønsker å øke medlemstallet, og vil derfor bli 
deres leder så jeg kan jobbe for dette. Jeg ønsker å skape mer kontakt med lokallagene, bygge 
videre på arbeidet til forrige landsleder. Ønsker å skape et økt engasjement rundt ANSA, da det er 
en veldig viktig organisasjon for utenlandsstudenter. Har tidligere drevet med idrett. Har vært lenge 
med i organisasjonslivet, både i det politiske og frivillige. Har vært lokallagsleder i Manchester. Det 
er viktig å sette studentenes ønsker først. Stem på meg hvis du vil ha et landsstyre som har mer 
kontakt med lokallagene! 
 
Delegat 4: hva skiller deg fra de tre andre kandidatene? 
Svar: min lederprofil er at jeg er ydmyk, men en tydelig leder. Vil vise til det landsleder har skrevet i 
erfaringsrapporten - alle skal få eierskap til vervet sitt, men jeg vil også være en støttespiller for 
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resten av styret. Har teamarbeid i fokus, noe jeg har fått fra idretten. Viktig å være inkluderende 
mot både nye og gamle. 
 
Delegat 1: hva tror du vil bli den største overgangen når du går fra lokallagsleder til landsleder? 
Svar: det er mange forskjellige personer i ANSA, og det vil være en utfordring å tilpasse seg til så 
mange behov siden ANSA UK er så stort. Som landsleder må man være tydeligere på oppgaver 
og delegering. 
 
Appell fra delegat 25: 
Kjære landsmøte, vi er samlet her i dag fordi vi har tatt en reise på vegne av ANSA. Emilie, 24 år, 
skal ta master i miljøpolitikk neste år i London. Har vært politisk aktiv siden jeg var 15, og disse 
erfaringene vil jeg ta med meg som landsleder. Har vært lokallagsleder i York. Jeg vil være en 
effektiv leder, men jeg kommer til å vise respekt for at alle har forskjellige verv. Er redaktør for 
ANSA Samfunn, og i desember arrangerte jeg fagdag under karrieredagen i Oslo. Vært med på 
lederseminaret hos ANSA Sentralt. Jeg vil fremme ANSA UKs interesser til hovedstyret, jeg vil 
rekruttere nye medlemmer gjennom synlighet. 
 
Delegat 1: hva tror du blir den største utfordringen når man går fra lokallagsleder til landsleder? 
Svar: større verv, større utfordringer. Det er desto viktigere å delegere oppgaver innad i styret. Det 
vil være mer tidkrevende og innebære mer arbeid med eksterne aktører som for eksempel 
ambassaden. 
 
Delegat 7: hva gjorde nåværende styre bra, og hva kunne blitt gjort annerledes? 
Svar: nåværende styre var flinke på sosiale medier, hadde mye engasjement og kule 
arrangementer. Noe som kan bli gjort bedre er å engasjere grasroten. Det er vanskelig å få noen til 
å stille til lokallaget i York, det er en utfordring. 
 
Appell fra delegat 41: 
Maryanne, studerer i Lancaster. Kriminologi, få inn mindre lokallag i landsstyret. Ønsker å fokusere 
på at UK er mer enn bare London og Edinburgh. Fortsette på det avtroppende styrets arbeid. 
Ønsker å opprette en plattform hvor det er enklere for medlemmer å kontakte landsstyret for å 
komme med innspill, så man ikke trenger å gå gjennom mange ledd. God flyt og godt samarbeid er 
viktig for meg, og at alle skal kunne være informert om hva som skjer i styret. Noe av det tøffeste 
er å møte studenter med vanskelige problemer, og jeg har mye erfaring både som pasient og 
pårørende, og kan mye om temaet. Det er også viktig å informere om at ANSA finnes før 
studentene reiser ut, ikke etter. 
 
Delegat 7: hva er den største utfordringen for et landsstyre i verdens største ANSA-land? 
Svar: god kommunikasjon med lokallagene og det å sørge for god flyt innad i styret. 
 
Delegat 1: hvordan blir det å balansere landsledervervet med andre aktiviteter? 
Svar: tror det skal gå bra, jeg har mye mer tid i år enn i fjor da jeg har sagt fra meg mange verv. 
Jeg har også en fargekodet almanakk (ANSA er i rødt)! 
 
Delegat 10: 16 
Delegat 17: 7 
Delegat 25: 2 
Delegat 41: 17 
Blanke: 1 
 
Ingen fikk absolutt flertall, omvalg mellom delegat 10 og delegat 41. 
 
Delegat 10: 25 
Delegat 41: 17 
Blanke: 1 
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Martin Kolltveit ny landsleder. 
 

- Nestleder 
 
Delegater 8, 17 og 25 melder sine kandidaturer. 
 
Appell fra delegat 8: 
Askild, studerer petroleumsteknologi i Manchester. Jeg ønsker å være nestleder for å bidra til at 
alle skal ha det så bra som mulig i utlandet. Har en søster som har vært leder i ANSA Tyskland, så 
jeg har hørt mye om hva som ligger i å være tillitsvalgt. Jeg var med på sommerseminaret i fjor 
sommer, og ble kjent med folk fra mange land. Lærte mye om ANSA, hvordan de jobber som en 
organisasjon og fikk et godt innblikk i hvordan ANSA styres sentralt og i de store landene. Tar 
gjerne på meg rollen som potet, jeg har mye positivitet og engasjement og tror jeg kan gjøre en bra 
jobb. 
 
Spørsmål fra delegat 4: hva skiller deg fra de andre kandidatene? 
Svar: jeg var på sommerseminaret, og vet hvordan organisasjonen fungerer veldig godt. Kommer 
fra Stavanger, noe som bidrar til geografisk spredning (i Norge). 
 
Spørsmål fra delegat 1: som nestleder skal du ta over rollen til landsleder hvis landsleder må tre 
av, hva tenker du om det? 
Svar: det er en stor utfordring, men jeg har en søster som har vært landsleder før som jeg kan 
snakke med, og få tips fra. Tror jeg kan løse det på en god måte. 
 
Appell fra delegat 17: 
Thea, ønsker å stille igjen. Først vil jeg bare si gratulerer til Martin! Som nestleder vil jeg stå på 
100% for å få et sammensveiset landsstyre neste år. Vil jobbe for økte medlemstall, økt 
engasjement og fortsette den gode jobben forrige landsstyre gjorde. Ser på det som en morsom 
utfordring, og gjør ofte ting litt utenfor komfortsonen. Vil være en nestleder som alle kan komme til, 
og jeg er en åpen, trygg og ærlig person. 
 
Spørsmål fra delegat 18: hva vil du gjøre for å øke engasjementet? 
Svar: gjøre ANSA enda kulere, og vise hvor bra det er. Fortsette den gode jobben med sosiale 
medier. Tettere kontakt med lokallagene, ved å samkjøre sosiale medier for eksempel. Det fører til 
økt synlighet og mer engasjement. 
 
Spørsmål fra delegat 1: du vil ha ansvar for å arrangere landsmøtet, hva ville du gjort annerledes? 
Svar: det er en stor oppgave å arrangere slike arrangementer, og synes det har blitt gjort en bra 
jobb i år. Jeg er ikke redd for å bruke erfaringene fjorårets styre sitter på. 
 
Appell fra delegat 25: 
Emilie, stiller som nestleder. Jeg ser på meg selv som en potet, jeg har gjort mye forskjellig og kan 
brukes til absolutt alt! Har erfaring med store politiske arrangement fra tidligere, og tror jeg kunne 
arrangert et godt landsmøte. Som styremedlem har jeg erfaring med referatføring, og synes det er 
gøy. Har lest gjennom alle referatene fra styremøtene i år. Trygghet og inkludering er veldig viktig 
for meg, og jeg vil være en person alle kan ta en kaffe med. Jeg har veldig lyst til å gi tilbake til 
ANSA. 
 
Spørsmål fra delegat 1: som nestleder skal du arrangere landsmøtet, ville du gjort noe annerledes 
neste år? 
Svar: når det kommer til innkallingen ville jeg nok sendt ut den på mail, og gitt en påminnelse om at 
det er en frist for statuttendringer, da dette er en viktig plattform. 
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Delegat 8: 19 
Delegat 17: 18 
Delegat 25: 6 
 
Ingen fikk absolutt flertall, omvalg mellom delegat 8 og delegat 17. 
 
Delegat 8: 22 
Delegat 17: 20 
Blanke: 1 
 
Ny nestleder: Askild Oxaas-Straume. 
 
Delegat 12 har forlatt møtet. 
 

- Økonomiansvarlig 
 
Delegater 27, 37 og 24 melder sitt kandidatur. 
 
Appell fra delegat 24: 
God morgen landsmøte! Mitt navn er Jens og jeg studerer i York. Jeg har lyst til å engasjere meg i 
ANSA UK, og utvikle ANSA til et enda større og bedre ANSA-land. Har vært økonomiansvarlig i 
ANSA York, og jeg har tidligere erfaring fra Europeisk Ungdom og som lokallagsleder i et politisk 
parti hvor jeg har søkt støtte fra Frifond tidligere. Dette året fikk vi økt støtte på to arrangementer, 
men jeg vil at lokallagene skal kunne bruke det når det måtte ønskes og ikke innen en bestemt 
dato. Jeg vil også endre praksisen med reiserefusjon. Jeg vil gjøre denne mer fleksibel, så du får 
mer dekket hvis du kommer langveis fra. Jeg er veldig gira. 
 
Spørsmål fra delegat 3: hvordan vil du klare å kombinere skole og ANSA-arbeid? 
Svar: det vil bli utfordrende, men jeg er veldig dedikert til verv jeg tar på meg. Jeg hatt mange verv 
tidligere, og har god erfaring med å kombinere de med andre oppgaver. 
 
Spørsmål fra delegat 6: du snakket om forskjellig utbetaling av reiserefusjon, har du en mer 
spesifikk tanke bak dette? 
Svar: hvis du har lang reisevei, eller hvis din reise er dyrere, skal du få mer støtte. Dette er noe 
man må se nærmere på. 
 
Appell fra delegat 27: 
Jeg heter Eivind, og sitter som økonomiansvarlig i Edinburgh. Jeg har tid til overs og har veldig lyst 
til å sitte i landsstyret. Som økonomiansvarlig er man ansvarlig for det som skjer bak 
økonomistyringen. 
 
Spørsmål fra delegat 3: er det noe med dagens støtteordninger du vil endre, og hvorfor? 
Svar: synes dagens støtteordninger er bra. Man får betalt ut støtte etter endte arrangementer, og 
det er veldig greit. Det er også positivt at man får økt støtte ved enkelte tilfeller. 
 
Spørsmål fra delegat 7: hva vil du bringe til landsstyret som økonomiansvarlig i ett av de største 
lokallagene i UK? 
Svar: er vandt med at det er mye som skjer i ANSA Edinburgh, men er klar over at det skjer mye 
mer i ANSA UK. Jeg tror det kommer til å gå veldig greit. 
 
Appell fra delegat 37: 
Kristian, 23, kommer fra Rykkinn og studerer finans i Edinburgh. Jeg ønsker å stille som 
økonomiansvarlig fordi jeg liker økonomi veldig godt, og har tidligere hatt roller innenfor økonomi. 
Jeg var revysjef på skolen, og da jeg hadde mye med økonomien å gjøre. Snudde underskudd til 
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overskudd. Har vært befal og sersjant i garden, og hadde ansvar for utstyr til 150 millioner NOK. 
Det synes jeg var veldig gøy. Setter stor pris på ANSA, og var med på arrangementer i Malaysia 
selv om vi bare var 5. Håper dere vil gi meg tillit, og tror jeg kan bidra med positivt engasjement. 
Liker å ta ansvar. 
 
Spørsmål fra delegat 5: hvordan ser du for deg at du skal balansere studier, Econa og ANSA? 
Svar: jeg ønsker å stille til økonomiansvarlig i ANSA, og vet at jeg overlater Econa i trygge hender 
hvis jeg blir stemt inn. 
 
Spørsmål fra delegat 1: her må du faktisk snu overskudd til underskudd! Noe du ville gjort 
annerledes? 
Svar: det viktigste for meg er kontroll, men jeg ville kanskje brukt litt mer på arrangementer for å nå 
underskuddsmålet. Ser ikke på det som et stort problem. 
 
Delegat 24: 8 
Delegat 27: 6 
Delegat 37: 26 
Blanke: 1 
 
Kristian Nilsen er ny økonomiansvarlig. 
 

Pause 11:50 - 12:00 
 

- Webansvarlig 
 
42 stemmeberettigede i salen. 
 
Delegater 38 og 25 melder sine kandidatur. 
 
Appell fra delegat 25: jeg er en kreativ spire og har hatt matblogg i syv år, er veldig glad i å 
fotografere og har jobbet mye med InDesign i sammenheng med Utlendighet. Jeg kan designe 
nettsider og redigere videoer. Synes sosiale medier er veldig gøy. 
 
Spørsmål fra delegat 1: hvilken plattform synes du er viktigst? 
Svar: Facebook er absolutt viktigst. Takeover på Instagram har også vært veldig kult, da får man 
sett hva som skjer i lokallagene. 
 
Spørsmål fra delegat 4: Twitternivået er labert, synes du dette burde økes? 
Svar: synes absolutt det skal økes! Har vært på landsmøter før hvor det blir oppfordret til å bruke 
Twitter, og dette skaper et enormt engasjement. 
 
Appell fra delegat 38: 
Thea, studerer management i London. Ble ANSA-frelst på en måned siden, og vil bruke stillingen 
som webansvarlig til å rekruttere flere medlemmer. Har mye erfaring og glede av foto og design, 
og ønsker gjerne å drive mer med dette i hverdagen. Korrekturlesing er viktig for meg, og jeg er 
veldig opptatt av dette. Har erfaring med Photoshop & InDesign, og har en genuin interesse for 
foto og design. 
 
Spørsmål fra delegat 1: det er veldig mange mediekanaler. Hvilken er den viktigste i dine øyne? 
Svar: Facebook. Det er viktig å samkjøre alle plattformer, men Facebook er det absolutt viktigste. 
 
Spørsmål fra delegat 6: hvordan kan vi skape større engasjement blant lokallagene på sosiale 
medier? 
Svar: hyppige oppdateringer for å engasjere. 
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Delegat 25: 13 
Delegat 38: 29 
 
Thea Høyer er ny webansvarlig. 
 

- Markedsansvarlig 
 
Delegat 13 ønsker å stille. 
 
Appell fra delegat 13: 
Sara, studerer bærekraftighet i Manchester. Det å komme til UK var utfordrende, og det å 
engasjere seg i ANSA var noe av det beste jeg har gjort. Ser karrieredagen som en flott mulighet til 
å bli bedre kjent med studenter over hele UK. Har erfaring med event og ledelse som jeg tror kan 
komme til nytte. Jeg vet hva slags utfordringer man kan møte på, og jeg tror jeg kommer til å takle 
det bra. 
 
Spørsmål fra delegat 1: det er en stor utfordring å få faglig bredde. Hva vil du gjøre med dette? 
Svar: jeg synes det er viktig med bredde. Siden UK har miljøprofil, ønsker jeg også at vi skal 
invitere miljøbevisste bedrifter. Det finnes mange felt innen kjente selskaper som vil skape en god 
bredde. 
 
Spørsmål fra delegat 41: tenker du at det er mulig å bytte by for karrieredagen? 
Svar: det kan være en idé å flytte karrieredagen nordover. Dette kan også trekke flere ANSA-
medlemmer til arrangementet. Det vil også bli billigere å leie lokaler. 
 
Sara Fossum er ny markedsansvarlig. 
 

- Informasjonsansvarlig 
 
Delegater 41, 24 og 17 melder sine kandidatur. 
 
Appell fra delegat 17: 
Ingen hemmelighet hva jeg brenner for - lokallag, og det å få folk med. Jeg har store sko å fylle. 
Jeg ønsker mer kontakt mellom styrer og lokallag, vil være tidligere ut med Skype-møter og få opp 
et årshjul til lokallagene så de vet når de skal poste innlegg. Da blir vi mer samstemte, mer synlige, 
noe som fører til mer engasjement. 
 
Spørsmål fra delegat 6: du sa i en tidligere appell at du var litt distré. Hvordan tror du det kommer 
til å gå som informasjonsansvarlig? 
Svar: jeg er distré på et annet område, ikke når det kommer til arbeid og struktur. Jeg er mest 
distré i sosiale sammenhenger, men det skaper som oftest mye humor! 
 
Spørsmål fra delegat 1: informasjonsansvarlig er det vervet som kanskje tar mest tid. Hvordan blir 
det å balansere det med skole? 
Skole: jeg har hatt mange verv i år. Jeg er frivillig i RAG, sitter i ANSA Manchester, og skal være 
frivillig i India i sommer. Jeg er veldig vandt med struktur. 
 
Appell fra delegat 24: 
Mitt navn er fortsatt Jens! Jeg tror jeg hadde vært en flink informasjonsansvarlig og et godt 
bindeledd. Jeg elsker å sende mail, og tror dette kommer godt med som informasjonsansvarlig. 
Det er viktig å være tilknyttet til lokallagene. Jeg har også arrangert store arrangement før, så jeg 
tror jeg kan greie å arrangere et bra kick-off. Stem på meg hvis du vil ha en person som elsker å 
sjekke mail! 
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Spørsmål fra delegat 6: har du spesifikke tanker om hva som kan forbedres? 
Svar: være tilknyttet til så mange lokallag som mulig, være tilstede, svare fort og effektivt. Stå på. 
Jobbe. 
 
Spørsmål fra delegat 1: vervet som informasjonsansvarlig er kanskje det som tar mest tid. Vil du 
greie å balansere dette med skole og andre ting? 
Svar: ser på det som en utfordring, men har nok fritid og engasjement til at jeg tror det kommer til å 
gå bra. Hadde ikke stilt hvis jeg trodde jeg ikke kom til å ha tid. 
 
Appell fra delegat 41: 
Fortsatt Maryanne, fortsatt fra Lancaster. Lancaster har blitt fjernet fra tilleggsstipendlisten, noe 
som gjør det veldig dyrt å studere der. Lokallaget i fjor var ganske dødt, og det var veldig få 
arrangementer. I år har det vært rundt 3-4 arrangementer i semesteret, og dette engasjementet har 
jeg lyst til å ta med videre til landsnivå. Jeg vil være tilgjengelig for alle i styret. Kick-off er mitt 
hovedarrangement, og i Lancaster starter man veldig sent. Det vil si at jeg kan bruke store deler av 
sommeren på å planlegge dette. Jeg har mye erfaring fra psykiatri, og er lett å snakke med. Jeg vil 
gjerne snakke med så mange lokallag som mulig. 
 
Spørsmål fra delegat 6: du nevnte risiko-lokallag. Hvordan kan vi starte lokallag opp igjen, eller ta 
vare på lokallag? 
Svar: kommunikasjon er veldig viktig. Kontakte folk fra medlemslisten, engasjere folk lokalt, bygge 
ned “frykten” for å starte/ta over et lokallag. 
 
Spørsmål fra delegat 1: hvordan vil det gå å balansere vervet som informasjonsansvarlig med 
skole? 
Svar: jeg jobber strukturert, har mange lister og er effektiv. 
 
Spørsmål fra delegat 18: hvordan forholder du deg når uforutsette ting skjer? 
Svar: jeg tilpasser meg veldig fort. 
 
Delegat 17: 17 
Delegat 24: 1 
Delegat 41: 24 
 
Maryanne Grødem er ny informasjonsansvarlig. 
 

- GAUK-ansvarlig/styremedlem 
 
Delegat 21 melder sitt kandidatur. 
 
Appell fra delegat 21: 
Jeg håper jeg får æren av å arrangere GAUK. Jeg har vært på to GAUK. Jeg kan veldig mye om 
ANSA sin struktur, og vet hva man skal gjøre og ikke gjøre. Jeg har store sko å fylle, men håper 
jeg kan bidra til et kult GAUK. Jeg ser på meg selv som en morro type. 
 
Delegat 7: GAUK var ganske annerledes fra fjoråret, hvordan synes du GAUK kan forbedres? 
Svar: jeg synes årets GAUK var veldig bra! Jeg vil gjerne ha med flere land, så jeg vil ha GAUK i 
en by hvor det er lett for andre å komme til. 
 
Delegat 2: mitt ordtak var “livet er et LM, du må alltid LM”. Har du et ordtak? 
Svar: “det er dårlig fest om det ikke er nach”. Nei, jeg kommer nok ikke til å overgå ordtaket ditt. 
 
Hannah Husbyn er ny GAUK-ansvarlig. 
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- Revisjonskomité 

 
Delegater 1, 2, 3 og 43 melder sitt kandidatur. 
Delegat 43 trekker sitt kandidatur. 
 
Delegat 1: 25 
Delegat 2: 26 
Delegat 3: 33 
 
Delegat 2 & 3 danner sammen den nye revisjonskomiteen. 
 
10. Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
Avtroppende landsleder Martin Kasseth takker for året, og påtroppende landsleder Martin Kolltveit 
erklærer møtet for hevet. 
 

Møtet hevet 13:20 britisk tid. 


