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Forkortelser 
 
Avtroppende landsstyret (ALS) 
MAK:  Martin Aleksander Kasseth   Landsleder 
HKOF: Hanna Kornelia On-Yu Flood   Nestleder 
ANM:  Aksel Nikolai Mathiesen     Økonomiansvarlig 
RUB:  Ragnhild Utne Bekkeheien   Webansvarlig 
JS:  Julie Sandhalla     Informasjonsansvarlig 
JK:  Josefine Kitmitto     Markedsansvarlig 
SMS:  Stine Mariell Samland    GAUK-ansvarlig 
 
Påtroppende landsstyret (PLS) 
MWK:  Martin Wisth Kolltveit     Landsleder 
AOS:  Askild Oxaas-Straume    Nestleder 
KSN:  Kristian Soelberg Nilsen    Økonomiansvarlig 
MG:  Maryanne Grødem     Informasjonsansvarlig 
TCH:  Thea Cecilia Høyer     Webansvarlig 
SAF:  Sara Anne Fossum     Markedsansvarlig 
HCH:  Hannah Cuthbertson Husby   GAUK-ansvarlig 
 
Hovedstyret (HS) 
TH:  Thea Holland     Hovedstyrerep. UK  
 
Sekretariatet 
GS:   Generalsekretær     Knut Harald Ulland 
 
Sjømannsprest 
II:  Sjømannsprest     Ingrid Ims 
 
Arrangementer 
SS:  Sommerseminaret 
GF:  Generalforsamlingen 
SM:  Styremøte 
OLM:  Overlappingsmøtet 
LM:  Landsmøtet 
KO:  Kick-off 
KD:  Karrieredagen 
GAUK: Games of ANSA UK 
 
Terminologi 
Info:  Informasjonssak 
Ved:  Vedtakssak 
Rap:  Rapport 
LL:  Lokallag 
KP:  Kontaktperson 
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Innkallelse av:  Martin Wisth Kolltveit Referent: Askild Oxaas-Straume 

Til stede:  Avtroppende og påtroppende landsstyre, bortsett fra HKOF, 
RUB, SMS og JK. 

            

Saknummer: 0      Sakfører: MAK 

Type:  

Møtet åpnes: 09.20 

            

Saknummer: 1      Sakfører: MAK 

Type: 

Vedtakssak 

Utnevning av referent & informasjon om styremøter: 

1. AOS er utnevnt til referent.  
2. SM bør holdes månedlig og det er god praksis å avholde et SM én uke før 

landsdekkende arrangementer. Under SM fungerer landsleder som ordstyrer 
og nestleder er referent. Evalueringsmøter bruker å finne sted søndagen etter 
landsdekkende arrangementer. Under OLM har ikke ALS stemmerett, men 
brukes aktivt med tanke på tips og innspill.  

            

Saknummer: 2      Sakfører: MAK 

Type:  

Informasjonssak  

Gjennomgang av styreåret 2016/2017: 

1. Årshjulet. 
i. Et årshjul ble satt opp for å planlegge hva som skulle skje det 

kommende ANSA året. 
ii. I april måned var årets første ANSA-nyhetsbrev i fokus. Fokuset i 

nyhetsbrevet var hovedsakelig på det kommende ANSA året og 17. 
Mai feiring. Dette gjøres med tanke på å engasjere flest mulig 
medlemmer i LL’ene.  
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iii. I mai måned var hovedfokuset på å fylle ANSA UK sine delegatplasser 
til GF. ANSA UK er det største ANSA landet og har dermed stor 
innflytelse under GF. Det er mulig å låne delegatplasser fra andre 
ANSA land som ikke bruker alle delegatplasser. Under påmelding til SS 
gjelder første mann til mølla prinsippet. SS brukes til å bli kjent med 
andre ANSA medlemmer og lære mer om organisasjonen ANSA. HS 
går igjennom landrapporter, blant annet økonomi, arrangementer og 
suksesshistorier.  

iv.  
v. I Juni var det fokus på KO og KD. Viktig å betale hotellet som brukes 

under KO.  
vi.  
vii. GF er normalt lagt til første helgen i August. Det er viktig å ta tidlig 

kontakt med bedrifter til KD. PLS bør tilstrebe å være til stede på 
avreisemøter, for eksempel i regi av Across the Pond. Dette er nå lagt 
inn i arbeidsprogrammet. I Oslo har det vært normalt å arrangere en 
avreisekaffe for nye studenter i UK. Det er mulig å forsøke å arrangere 
slike arrangementer sammen med med andre ANSA land.  

viii.  
ix. I August er hovedfokuset på Skype-møter med alle LL og ANSA UK 

nyhetsbrev. Påmelding til landsdekkende arrangementer er normalt 
åpnet rundt to måneder før arrangementer. Skype-møter gjennomføres 
med LL i september/oktober/november. Dette er tidkrevende og to 
personer fra ALS har tidligere deltatt på hvert møte. Det er god praksis 
å sette opp en liste over hvilke styremedlemmer som skal delta på 
hvert møte. MG, i samarbeid med MWK, setter opp liste med punkter 
som skal tas opp og diskuteres med LL. I det foregående ANSA året 
ble de fleste Skype-møter gjennomført i oktober. I nyhetsbrevet blir det 
blant annet inkludert en beskrivelse av hva det kommende ANSA året 
vil inneholde.  

x.  
xi. I oktober arrangeres KO. I fjor var det lagt til Manchester. ALS fortsatte 

med gjennomføring av Skype-møter med LL. Hostel brukt under GAUK 
ble betalt.  

xii.  
xiii. I November gjennomføres KD.  
xiv.  
xv. Desember måned er en forholdsvis rolig måned da flere medlemmer 

har eksamener rundt denne tiden. Ingen SM avholdt denne måneden.      
xvi. I februar gjennomføres GAUK og i mars avholdes LM. Dette er en 

travel tid for PLS. PLS arrangerer landsdekkende arrangementer 
sammen og må derfor være forberedt på at dette er to travle måneder. 
Arrangørkomiteer brukes for å avlaste arrangement-ansvarlig i forkant 
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av landsdekkende arrangementer. Det er viktig å følge tidsfrister med 
tanke på statuttendringer og regnskap.  

 

2. Kick-off. 
KO ble avholdt i Manchester med 53 deltagere. Under lørdagen ble en halv 
dag brukt på organisasjonskurs og resterende tid på rebusløp. Viktig å starte 
planlegging av arrangementet tidlig og prute ned pris på hotellet. En god del 
penger legges igjen i baren under bankettmiddagen og hoteller er da ofte mer 
positivt innstilt til å gi en god pris på oppholdet. God praksis å ordne en 
kontrakt med hotellet hvor alt nødvendig er beskrevet. JS ordnet en 
kontaktperson ved hotellet hun hadde kontinuerlig kontakt med. Budsjett lages 
av økonomiansvarlig. Det er mulig å ta kontakt med byens LL og øke antall 
deltakere ved at disse bor hjemme under arrangementet. ALS bestemte på 
forhånd å ikke tillate medlemmer fra byens LL å delta på lørdagens 
bankettmiddag hvis de ikke deltok på helgens organisasjonskurs. Det ble 
diskutert å opprette en liste over medlemmer som ikke meldte fra om forfall til 
landsdekkende arrangement. Under påmelding til arrangementet var ikke 
matønsker inkludert og førte til økt arbeid for ALS. LL brukes til å finne hotell 
og utested. Alltid dobbeltsjekk at alle medlemmers allergier er notert. Under 
organisasjonskurset på lørdagen blir ANSA som organisasjon presentert. KO 
er brukt til å verve KP’er. Normal praksis er å overbooke arrangementer da 
forfall forekommer tett opptil arrangement. Deltakeravgift normalt refundert 
ved forfall god tid på forhånd. 
 

3. Karrieredagen. 
KD avholdt i London i November. Deltakeravgift har ikke tidligere blitt brukt. JK 
startet å sende ut invitasjonsmail til bedrifter tidlig, rundt april/mai. ALS 
anbefaler å engasjere bedrifter med tanke på hvilket tema de ønsker at KD 
skal ha. Viktig at PLS forsikrer seg at bedrifter holder seg til fastsatt tema. 
Under KD gjennomfører noen bedrifter faglige foredrag og alle bedrifter har en 
bedriftspresentasjon. Bedriftsavgift for å delta på KD har tidligere vært kr 
5000. Asia conference har hatt suksess med å invitere bedrifter til å kjøpe 
gullpakker hvor bedriften da får økt promotering. Bedriften må da betale en 
høyere bedriftsavgift. Økt inntekt kan brukes på et mer passende lokal. Det 
ble diskutert å ordne avtale med et hotell for tilreisende medlemmer. Bestemt 
at PLS skal sette en deltakeravgift og forsøke å arrangere en konsert samme 
helg i regi av ANSA concerts.  
 

4. GAUK. 
GAUK ble avholdt i Edinburgh med 76 deltakere. Nytt dette året var å bruke 
hostel og invitere ANSA-medlemmer fra andre land. Dette var en stor 
suksess. Bruk av hostel medførte økt logistikk med tanke på lunsj og 
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bankettmiddag. Det er viktig å ikke være en konkurrent til vinterlekene 
arrangert av ANSA Sveits.  
 

5. Landsmøtet. 
LM gjennomført i Reading i Mars. Samme type planlegging som ved KO. 
Viktig å starte planlegging tidlig og dobbeltsjekke at nødvending utstyr, slik 
som prosjektor, er klart til møtevirksomhet på lørdagen. Hotellet bør være klart 
innen desember. 
 

6. Landsstyret. 
Landsstyret er arrangører og ikke deltakere ved landsdekkende 
arrangementer. Ved KO og LM bør stemningen holdes nede på fredagen da 
lørdagen inneholder et travelt program. God praksis er å ha oversikt over 
hvem som ankommer hotellet sent på fredagen. Noen i ALS ankom hotellet 
tidlig på fredagen og ønsket deltakere velkommen. Deltagere ønskes god tur 
hjem på søndagen. Viktig å unngå klikk-dannelser og mobbesaker da dette 
tidligere har vært et problem. PLS skal være sosiale og søke kontakt med 
deltakere som ankommer alene. SAF foreslår at en i PLS skal møte med 
deltakere som reiser alene på fredagen. Personvern er viktig og mindre 
heldige situasjoner skal holdes innad i PLS. TCH foreslår at deltakere noterer 
”pårørende” ved arrangementer slik at PLS vet hvem som bør bli underrettet 
ved uheldige situasjoner. II er den viktigste samarbeidspartneren til PLS. 
Medlemmer i ANSA UK kan bli henvist til sosialrådgiver Hanne Refsdal ved 
behov.  
 

7. Beredskap. 
II og ambassaden kontaktes ved behov. Samarbeidet med ambassaden har 
vært veldig positivt.  
 

8. Politisk arbeid. 
Det er ønsket god diskusjon angående opprettelse av internpolitisk 
arbeidsprogram ved å involvere flest mulig medlemmer i LL. Google dokument 
kan brukes til innspill fra LL.  
 

9. Påmeldingsskjema. 
Webansvarlig og økonomiansvarlig må oppdatere påmeldingsskjema 
fortløpende med tanke på frafall og nye deltakere til landsdekkende 
arrangementer.  

            

Saknummer: 3      Sakfører: MAK 

Type:  
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Informasjonssak 

Gjennomgang av styrepostene: 

1. Landsleder. 
Landsleder (MWK) har det overordnede ansvaret for ANSA UK og innkaller til 
SM. Ansvar for at frister overholdes, leder ordet ved SM og delegerer ansvar 
til PLS. Landsleder er hovedkontakt innad i ANSA UK ved 
beredskapssituasjoner og beredskapssamarbeid med ambassaden i London. 
Les erfaringsrapport for mer detaljer.  
 

2. Nestleder. 
Nestleder (AOS) skal steppe inn som landsleder ved behov, har ansvaret for 
LM og er referent under SM. Ordet potet har blitt brukt om dette vervet da 
nestleder brukes av PLS ved behov. Les erfaringsrapport for mer detaljer. 
 

3. Økonomiansvarlig. 
Økonomiansvarlig (KSN) har ansvaret for økonomien til ANSA UK. Dette 
innebærer blant annet å ta imot søknader til støtte fra LL og sende ut fakturaer 
til bedrifter ved KD. Alle økonomiske avgjørelser skal godkjennes av KSN. Les 
erfaringsrapport for mer detaljer. 
 

4. Informasjonsansvarlig. 
Informasjonsansvarlig (MG) har ansvar for LL og KP’er. Ansvar for at valg i LL 
noters ned og registrering av nytt styre i LL. Svarer på mail angående 
spørsmål fra KP og LL. Viktig å være hjelpsom og sende spørsmål fra 
medlemmer videre til relevante personer, for eksempel ANSA sentralt. Les 
erfaringsrapport for mer detaljer. 
 

5. Webansvarlig. 
Webansvarlig (TCH) har ansvar for sosiale medier, oppdatere nettsiden til 
ANSA UK og utsending av nyhetsbrev. Det er ønskelig at LL blir mer involvert 
i nyhetsbrev ved å sende inn nyhetssaker. Ansvar for påmelding til 
landsdekkende arrangementer. Google forms har tidligere blitt brukt til dette. 
Les erfaringsrapport for mer detaljer. 
 

6. Markedsansvarlig. 
Markedsansvarlig (SAF) har ansvaret for KD. God informasjon angående 
utforming av KD på ANSAnett. Når bedrifter tar kontakt angående promotering 
av PLS eller LL skal dette godkjennes av ANSA sentralt, ikke 
markedsansvarlig. Les erfaringsrapport for mer detaljer. 
 

7. GAUK-ansvarlig. 
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GAUK-ansvarlig (HCH) har ansvaret for GAUK og er et styremedlem. Dette er 
det eneste ikke-faglige arrangementet. Skal steppe inn ved behov fra andre i 
PLS. Les erfaringsrapport for mer detaljer. 

            

Saknummer: 4      Sakfører: MWK 

Type:  

Vedtakssak  

Planlegging av arrangementer for styreåret 2017/2018: 

1. Kick-Off (organisasjonskurs). 
KO skal avholdes i Chester 13-15 oktober 2017. York fungerer som 
”reserveby.” Forslag til tema for rebusløp er diverse ANSA land. Ingen 
avgjørelse tatt. 
 

2. Karrieredagen. 
KD avholdes i London 11. November 2017. Muligheten for å arrangere en 
konsert samme helg ble diskutert men ikke fastslått. Dette skal da legges til 
fredag 10. november, dagen før KD. ANSA concerts budsjetterer med å gå i 
null og vil ikke være inkludert i budsjettet til KD. Mulighet for å søke 
økonomisk støtte fra Goodwill til ANSA concerts arrangementer. 
Deltakeravgift til KD på kr. 100 vedtatt.  
 

3. GAUK. 
GAUK avholdes i Dublin 9-11. februar 2018. Southampton fungerer som 
”reserveby”. PLS ønsker å benytte seg av hostel da dette fører til at flere 
medlemmer kan delta. Ønskelig at medlemmer fra andre ANSA land deltar på 
GAUK.  
 

4. Landsmøtet.  
LM avholdes i Birmingham 2-4. Mars 2018. Wolverhampton er ”reserveby” 
ved behov.  
 

5. Gjennomføring av landsdekkende arrangementer. 
Reiserefusjon skal ikke utbetales etter antall kilometer reist. Økonomiansvarlig 
setter opp et fast reisebudsjettbeløp og utbetaling av reiserefusjon justeres 
etter hvor mange medlemmer som søker om støtte. Hele 
reiserefusjonsbudsjettet skal brukes. 

            

Saknummer: 5      Sakfører: MWK 
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Type:  

Informasjonssak 

Gjennomgang av statutter: 

Ved LM ble nye endringer i statuttene til ANSA UK vedtatt. MWK oppdaterer 
statuttene på ANSA UK sin nettside. Paragraf 4, 7, 8 og 10 er forandret. Paragraf 9 
og 12 er ny. Se referat fra LM 2017 for informasjon angående ny og gammel ordlyd. 
Paragraf 23, angående LL ble lagt ekstra vekt på under OLM. ANSA har kun én 
president. Diverse verv i PLS og LL kan ikke kalle seg for president. Dette står 
fastlagt i statuttene til ANSA. ANSA UK er pliktet til å følge statuttene til ANSA og 
statuttene til ANSA UK kan ikke stride imot statuttene til ANSA som organisasjon. 
PLS er ikke pliktet til å følge arbeidsprogrammet, men bør tilstrebe å etterfølge det. 

            

Saknummer: 6      Sakfører: MWK 

Type:  

Vedtakssak 

Gjennomgang av nytt arbeidsprogram for 2017/2018: 

PLS må sette seg inn i det nye arbeidsprogrammet. PLS bør tilstrebe å delta på flest 
mulig avreisemøter. ANSA UK ønsker å utforme et eget internpolitisk 
arbeidsprogram. Evaluering av dette kan legges til i desember. KSN foreslår at ALS 
skal ha ansvar for å arrangere fremtidige OLM. Ingen avgjørelse tatt.  

            

Saknummer: 7      Sakfører: MWK 

Type:  

Vedtakssak 

Web – sosiale medier, nyhetsbrev og hjemmesider: 

TCH skal nå begynne arbeidet med å utforme ANSA-årets første nyhetsbrev og 
ønsker innspill fra LL angående hvilket arrangementer de har arrangert. Det er 
ønskelig at PLS får inn historier fra arrangementer arrangert i LL. Dette trenger 
kontinuerlig oppfølging. Det er ønskelig at bilder av PLS brukes i det kommende 
nyhetsbrevet. Tidligere praksis er å sende ut tre nyhetsbrev per ANSA år. Generell 
praksis er å sende ut nyhetsbrev i forkant av 17. mai, ved starten av det akademiske 
skoleåret før KO og i januar. Ekstra nyhetsbrev kan sendes ut ved behov for å fylle 
opp landsdekkende arrangementer.  
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TCH har ansvar for å legge ut oppdateringer på sosiale medier. Det er bestemt at 
PLS må forhøre seg med TCH før diverse oppdateringer publiseres. Det er ønskelig 
at det lages klare retningslinjer ved eventuelle Snapchat og Instagram take-overs. 
Fokuset ved en take-over skal ikke være å publisere en ”personlig blogg”. LL skal 
vises frem og nye medlemmer skal rekrutteres. TCH ønsker å lage en plan på 
hvordan sosiale medier skal brukes, inkludert hva som skal publiseres og når det 
skal publiseres. PLS kan sende bilder til TCH slik at hun kan bruke disse på 
Facebook og Instagram ved behov.  

Gjennom det kommende ANSA året ønsker PLS å fortsette med å lage geofilter på 
Snapchat under landsdekkende arrangementer. TCH har oppdatert ANSA UK sin 
nettside med tanke på eksisterende LL i UK. Felles ANSA profil utad, inkludert LL, er 
ønskelig på sosiale medier. 

            

Saknummer: 8      Sakfører: MWK 

Type:  

Vedtakssak  

Lokallag og KP-er 2017/2018 

Skype-møter med LL skal gjennomføres tidlig på høsten og avreisemøter kan brukes 
til å reklamere ANSA UK. LL er i oppstartfasen i Warwick. LL’ene i St. Andrews, 
York, Durham og Essex regnes som ”lokallag at risk”. Flere universiteter er tatt av 
tilleggsstipendlisten til lånekassen og det er derfor høyst sannsynlig at færre 
nordmenn vil studere i disse byene de kommende årene. LL som ikke har eksistert i 
mer enn ett eller to år bør følges tett opp for å sikre fremtidig ANSA engasjement i 
LL’et. KP som er ferdig med studier i UK skal tas av KP listen. KP gir ofte ikke 
beskjed om at studier er fullført og blir dermed stående på listen. Hvordan dette skal 
gjennomføres bør tas opp med HS.  

            

Saknummer: 9      Sakfører: MWK 

Type:  

Informasjonssak 

Fastsetting av ny valutakurs: 

Tidligere praksis er å oppdatere valutakursen ved behov, men det kan også gjøres 
for eksempel kvartalsvis. Støtte som sendes ut til LL skal bli sendt ut i forhold til 
valutakurs satt av PLS. Det er vedtatt at økonomiansvarlig (KSN) har ansvar for 
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valutakursen som benyttes. Ny valutakurs skal vedtas etter behov. Medlemmer skal 
aldri komme negativt ut av valutakursen satt av PLS. En valutakurs på 11 kroner per 
pund beholdes. 

            

Saknummer: 10      Sakfører: MWK 

Type:  

Vedtakssak  

Målsetting 2016/2017 

1. PLS ønsker å øke medlemstallet til ANSA UK. 
2. PLS ønsker å øke antall deltakende medlemmer på både landsdekkende og 

lokale arrangementer. 
3. Ønskelig at nåværende nettaktivitet bevares. 
4. Viktig å få med flest mulig LL på KO. 

i. Deltakende medlemmer på KO blir ofte med på ANSA årets resterende 
landsdekkende arrangementer. 

5. LL skal sende ut invitasjonsmail til medlemmer ved lokale arrangementer. 
6. Foreslått at PLS skal fungere som ”et slags HS” for LL i UK. 

Styremedlemmene har da ansvar for sine respektive LL og må følge med på 
deres nettaktivitet. 

7. Søknader om støtte til arrangementer i LL må komme fra ANSA-mail. 
8. PLS kan skrive ned typiske lokale ANSA arrangementer og sende dette ut til 

lokallag etter valg av nytt styre. ”Tenketanken – hva er typisk ANSA UK?” 
9. Ved samarbeid om arrangementer blant LL skal ikke dobbelstøtte sendes ut. 

Dette gjelder for eksempel reiserefusjon til arrangementet når det allerede 
betales ut støtte til arrangementet. 

            

Saknummer: 11      Sakfører: MWK 

Type:  

Informasjonssak 

Eventuelt 

1. SAF foreslår å lage et ”reiser alene” program ved landsdekkende 
arrangementer. Ved KO skal medlemmer kunne gi beskjed om at de reiser 
alene ved påmelding. En i styret kan samle nevnte deltakere ved 
arrangementet og dermed gi dem en ”mykere” start, hvis ønskelig.  
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2. SAF foreslår at flest mulig fra PLS deltar ved avreisemøter før starten på 
neste akademiske skoleår. ”ANSA goodies” kan bli tatt med. Viktig å opplyse 
om forsikring kjøpt via ANSA da dette er et veldig attraktivt tilbud.   

3. KSN ønsker at PLS tar kontakt med han ved bestilling av reiser til 
landsdekkende arrangement. Da kan billigst mulig billett bestilles.  

4. PLS skal tilstrebe å holde budsjett til PLS så lavt som mulig. 
5. Mailer hvor PLS tar avgjørelser skal sendes til MWK.  
6. ”Situasjonsbildet og informasjonsbildet er motivasjon.” 
7. Når SAF sender ut invitasjonsmailer til bedrifter angående KD skal kopi 

sendes til MWK. 
8. Alle i PLS skal ha lik signatur på sendte mailer. 
9. Når felles mail sendes ut til flere medlemmer skal ”bbc” (blind copy) brukes. 

Personvern skal opprettholdes. Under ”send til” skal PLS føres opp.  
10. Under SM er MWK ordstyrer. Ingen skal snakke i munnen på hverandre. 

Skriv navn i kommentarfeltet ved kommentar. 
11. Når dokumenter legges ut på ANSAnett skal personens initialer inkluderes i 

filnavnet.  

            

 

Møtet er hevet klokken 16:01.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


