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Forkortelser 

Avtroppende landsstyret (ALS) 
ØO:    Øyvind Osjord                  Landsleder 
HSA:    Hanad Said Abdullahi    Nestleder 
HKOF:    Hanna Kornelia On-Yu Flood   Økonomiansvarlig 
MAK:    Martin Alexander Kasseth   Webansvarlig                                                           
SANG:    Simen A. Nefstad Grinden   Informasjonsansvarlig 
KHR:    Kamilla H. Risanger    Markedsansvarlig 
KLS:    Kjetil Laupsa Steine    GAUK-ansvarlig 
 

Påtroppende Landsstyre (PLS) 
MAK:    Martin Alexander Kasseth   Landsleder 
HKOF:    Hanna Kornelia On-Yu Flood   Nestleder 
ANM:    Aksel Nikolai Mathiesen   Økonomiansvarlig 
KHR:    Kamilla H. Risanger    Webansvarlig                                                                     
JS:    Julie Sandhalla                  Informasjonsansvarlig 
JK:    Josefine Kitmitto    Markedsansvarlig 
SMS:    Stine Mariell Samland    GAUK-ansvarlig 
 

Hovedstyret (HS) 
RMS:     Renee Mari Salamonsen   Hovedstyrerep. UK 

Sekretariatet 
GS:     Generalsekretær    Knut Harald Ulland 

Eksterne: 
II:     Sjømannsprest    Ingrid Ims 
 
Arrangementer: 
SS:    Sommerseminaret 
GF:    Generalforsamlingen 
SM:    Styremøte 
OLM:    Overlappingsmøtet 
LM:    Landsmøtet 
KO:    Kick-Off (Organisasjonskurs) 
KD:    Karrieredagen                                    
GAUK:     Games of ANSA UK 
 

  Terminologi: 
   Info:    Informasjonssak 
   Ved:    Vedtektssak 
   Rap:    Rapport 
   LL:    Lokallag 
   KP:    Kontaktperson 
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Innkallelse av: Martin A. Kasseth, 
Landsleder 

Referent: Hanna K. O. Flood 
 

Til stede: Alle, avtroppende og påtroppende landsstyre 
 
  

Saknummer: 0 Sakfører: ØO 

Type: 
Informasjonssak 

Møtet åpnes 

 

Saknummer: 1 Sakfører: ØO 

Type: 
Vedtakssak 

Utnevning av referent & informasjon om hvordan styremøter fungerer: 
Fjorårets styre hadde møter på Skype, hvor den som ønsket å snakke skrev sitt navn i 
tekstfeltet. Det er da sakfører som gir ordet til den som ønsker det. HKOF utnevnes til referent. 

 

Saknummer: 2 Sakfører: ØO 

Type: 
Informasjonssak 

Gjennomgang av styreåret 2015/2016: 
1. Organisasjonskurs 

Kick-off i Leicester. Veldig greit å ha en ”reserveby” om hindringer oppstår. Forholde seg 
til budsjett, se på kontrakter SANG hadde fra tidligere år. Fordelaktig å øke 
delegatantallet. Sette deadlines for når Facebookevent osv. skal være ute. Snakke med 
Sentralt og II så fort dato er satt. Forholde seg til fastsatt sum satt av økonomiansvarlig 
(ANM). En idé å få med seg lokallag. Mulighet for å overbooke arrangementer; særlig 
mye frafall uken før arrangementet. 
 

2. Næringslivssymposium 
Bedriftsinvitasjoner kan ikke komme tidlig nok! KHR har oppdatert liste av 
bedriftskontakter. Greit for bedrifter å forholde seg til en lokasjon i London; finne lokale 
så fort som mulig. Mulighet for å skrive kontrakt med bedriftene grunnet uventet frafall, i 
samtale med Hege Kvam (Sentralt). KHR benyttet seg av arrangørteamet når det skulle 
arrangeres kveldsarrangement. Mulighet for å utvide dette arrangementet, og også ha en 
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deltakeravgift. Kan være fordelaktig å ha en avtale med et hotell, så folk som booker via 
ANSA får rabatt. KHR anbefaler å presentere landsstyret for bedriftene, slik at bedriftene 
har flere å henvende seg til. Veldig greit, på alle arrangementer, å ha en go-to-person 
(fra lokalet). Kveldsarrangementet kan legges mindre sentralt. 
 
HS Skypes inn. Introduksjonsrunde av HS. ALS går fort gjennom GAUK og LM, til HS’ 
orientering. 
 

3. Games of ANSA UK 
Være tidlig ute med hotell, og arrangere på rundt samme tid på året som i 2016. KLS 
startet planlegging i juni, anbefaler å reserache sted mer på forhånd. KLS anbefaler å 
arrangere sammen med ANSA Irland, og å kontakte nærmeste lokallag. Mulighet for å 
invitere andre ANSA-land. Burde ha Kick-Off som frist, slik at GAUK kan bli presentert 
der. 
 

4. Landsmøtet 
Fordelaktig å ha hotellet sentralt, og å ha kontroll på hotellet (ref. go-to-person). Booke 
så tidlig som mulig! Veldig mye frafall; send ut mail for å dobbeltsjekke at påmeldte 
faktisk møter opp. Fordelaktig å få ting skriftlig! Få inn erfaringsrapporter og 
årsberetninger så tidlig som mulig. 
 

5. Nyhetsbrev 
Tre nyhetsbrev sendt ut i år (mai, oktober og februar). Arrangementene ble fort fylt opp, 
så det var ikke nødvendig med et ekstra nyhetsbrev for å tiltrekke folk til arrangementet. 
MAK anbefaler å få lokallagene med i nyhetsbrevet. Greit å ha med aktuelle nyhetssaker 
for UK-studenter. God idé å ta kontakt med lokallagene gjennom lokallagsledergruppen 
på Facebook. MAK anbefaler å ikke ha for lange nyhetsbrev. 
 

6. Styremøter 
Styremøter hovedsakelig over Skype. Møtestruktur hvor ordet bes om ved å skrive 
navnet sitt i samtalefeltet. Google Hangouts er også brukt. Online møter en gang i 
måneden, og et to-tre timers langt evalueringsmøte etter hvert arrangement. God regel 
at regnskap og sakspapirer lastes opp på ANSAnett to uker før hvert styremøte. 
 

7. Økonomi 
Frifondssøknad skal sendes inn i mai. Viktig å få denne inn i tide! Huske å sjekke 
medlemslister ved innsending av refusjon til lokallag. Budsjettere konservativt med tanke 
på arrangementer; alltid ha en buffer. Lage et budsjett for seg selv, så arrangør har en 
sum å forholde seg til. Presisere at alkohol ikke betales, og retningslinjene gjentas når 
det søkes om lokallagsstøtte. 
 

8. Beredskap 
Etterpåklokskap på forhånd. Sette seg i en arrangørrolle på landsarrangementer; her er 
vi ikke deltakere. Passe på at LS, som arrangører, er profesjonelle. Når det oppstår en 
beredskapssituasjon er det viktig at LS (spesielt Landsleder) er underrettet om dette, og 
viser at de er tilstede. 
 

9. Politisk arbeid 
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ANSA UK jobber organisatorisk; ANSA Sentralt jobber politisk. ANSA UK steller seg bak 
ANSA Sentralt ved politiske saker. 

 

Saknummer: 3 Sakfører: ØO 

Type: 
Informasjonssak 

Gjennomgang av styrepostene: 
1. Landsleder 

Har det overordnede ansvaret for ANSA UK. Viktig at alle medlemmer av landsstyret 
holder landsleder (MAK) underrettet til enhver tid. 
 

2. Nestleder 
Nestleder (HKOF) har ansvar for å skrive referat fra styremøter. Ansvar for å arrangere 
LM. 
 

3. Økonomiansvarlig 
Viktig at alle forhører seg med økonomiansvarlig (ANM) før det foretas en betaling. Dette 
gjelder spesielt for arrangementsansvarlige av landsarrangementene. 
 

4. Informasjonsansvarlig 
Ansvar for kontakt med lokallagene, og å ha oversikt over styrene (JS). 
 

5. Markedsansvarlig 
Være bedriftskontakt og arrangere Karrieredagen (JK). 
 

6. Webansvarlig 
Skal oppdatere nettsidene, Facebook, og utsending av nyhetsbrev (KHR). 
 

7. GAUK-ansvarlig 
Ansvar for gjennomføring av GAUK (SMS). 

 

Saknummer: 4 Sakfører: MAK 

Type: 
Vedtakssak 

Planlegging av arrangementer for styreåret 2016/2017: 
1. Gjennomgang av årshjulet for 2016/2017 

Presentasjon av årshjulet ved MAK. Satt opp ett styremøte hver måned, nyhetsbrev i 
mai. Kvartalsregnskap per 31. mars. Betalt hotell for KO og lokale for KD i juni. Fylle 
delegatplasser på GF (17 delegater). Avreisemøter til ATP i august. Egen avreisekaffe for 
ANSA UK. Høsten – Skypemøter med lokallag. 



 Referat | Overlappingsmøtet [OLM] ANSA UK | 19.03.16 

 6 

 
2. Organisasjonskurs 

14. – 16. oktober. By vedtas på neste SM. Er skal ANSAs 60årsjubileum feires! Mulighet 
å ha et ”decade party”, hvor alle kler seg i stilen til et tiår. 
 

3. Næringslivssymposium 
London. KD 12. november. 
 

4. Games of ANSA UK 
3. – 5. februar. Informere Sveits, NORSA og Irland. 
 

5. Landsmøtet 
3. – 5. mars. 
 

6. Gjennomføring av arrangementer 
”Arrangør, ikke deltaker”. Viktig å booke billetter så tidlig som mulig til arrangementene, 
for å få det til billigst mulig pris. VELDIG bra å ha en velkomstkomité i lobbyen ved 
ankomst, og å vinke farvel på søndagen. Ha i bakhodet at det kan være folk som 
kommer alene, eller to og to, som ikke kjenner noen andre. Åpne for overbooking (pga. 
frafall), mest aktuelt på LM og KD hvor det er mest frafall. Det er også mulig å ta en 
deltakeravgift for å heve arrangementet (KD) ytterligere. Hostell er veldig aktuelt på 
GAUK. 

 

Saknummer: 5 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Gjennomgang av nytt arbeidsprogram for 2016/2017: 
Gjennomgang av endrede punkter (vedtatt på LM). Dra på lokale arrangementer, så langt det 
lar seg gjøre. Sende erfaringsrapport til Sentralt for å få attest. Fremmes statuttendringsforslag 
om at kun én person fra revisjonskomiteen må være tilstede. Miljøprofil; dobbeltsidig printing. 
Alle skal bli spurt om de ønsker papirkopi. 

 

Saknummer: 6 Sakfører: KHR 

Type: 
Vedtakssak 

Web – sosiale medier, nyhetsbrev og hjemmesider 2016/2017: 
1. Lokallagssider/Facebook 

Kjøre en informasjonsrunde for våre medlemmer, slik at fremtidige ANSA-medlemmer 
har tilgang til informasjon. ”Pusse opp” Facebooksidene til lokallagene. Publisere 
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bilder/artikler fra 60årsjubileumet. Promotere arrangementer før event legges ut på 
Facebook. Sende ut invitasjoner på andre kanaler enn Facebook.  
 

2. ANSA.no 
Webansvarlig KHR har det overordnede ansvaret for å endre lokallagssider. 
 

3. Nyhetsbrev 
Sendes ut regelmessig av webansvarlig KHR. 
 

4. Geofilter 
Noe som burde videreføres på våre nasjonale arrangementer. 
 

5. Designprofil 
ANSA har en spesifikk designprofil, KHR er underrettet om dette. Kan være en idé å ha 
en gjennomført designprofil gjennom hele året. 
 

6. Facebook og andre sosiale medier 
Mål: 2000 likes innen august. Poste hyppigere, følge opp lokallagene, slik at vi blir mer 
synlige. 
 

7. Innføring i ANSAs digitale systemer 
Veldig viktig å bruke BCC, og å minne alle lokallag på dette. 

 

Saknummer: 7 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Lokallag og KP-er 2016/2017: 
1. Lokallag 

Grunnet endringer i tilleggsstipendlisten burde det være en prioritet å holde de 
lokallagene som har falt ut av denne listen ”up and running”. Mer aktivitet på 
Facebookgruppen for lokallagsledere, slik at dette kan bli en plattform for 
erfaringsutveksling. Viktig at lokallagene får ordentlig informasjon om ANSA, og tipse 
lokallag om å poste hyppigere på Facebook. Få med folk på førsteåret, som kan 
videreføre lokallaget. Få inn taushetsplikt- og samtykkeskjema (eller KP-skjema, 
usikkerhet rundt dette) fra alle lokallagsstyrer. Fordelaktig hvis lokallag har valg på våren, 
slik at førsteårsstudenter har mer informasjon før de velger å stille til valg. Være med på 
ATPs føravreisemøter for rekruttering. 
 

2. KP-er 
Forespørsel om å få ryddet opp i KP-listene, slik at de som er ferdig på studier ikke 
lenger står på listen. Sende ut en oversikt til KP-er om hva som trengs fra dem. 
 

3. Nye statutter for lokallag 
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Gjennomgang av de nye statuttene. Ordet ”plassering” mangler i paragraf 21. 
Landsstyret har siste ordet når det opprettes nye verv i et lokallag. Mulighet for å endre 
statutt 25, slik at valget blir på vårparten av skoleåret. Endre paragraf 26/27 (disse er 
like). 

 

Saknummer: 8 Sakfører: MAK 

Type: 
Vedtakssak 

Fastsetting av ny valutakurs: 
Økonomiansvarlig ANM foreslår ny valutakurs på 12,50 NOK per 1 GBP. Vedtatt. 

 

Saknummer: 9 Sakfører: HKOF 

Type: 
Informasjonssak 

Publisering av referater og innsyn for medlemmer: 
I fjor var ANSA UKs hjemmesider tolket som ANSAnett. Landsleder MAK foreslår at vi legger ut 
referat fra LM, og også statutter, på hjemmesiden. MAK foreslår også at vi lager et eget referat 
for publisering. Dette skal prøves ut dette året, og hvert styremøte skal det forrige referatet 
godkjennes. 

 

Saknummer: 10 Sakfører: MAK 

Type: 
Vedtakssak 

Revisjonskomiteen 2016/2017: 
Ønske om økt samarbeid mellom revisjonskomiteen og landsstyret (fra revisjonskomiteen). 
Revisjonskomiteen ønsker kvartalsregnskap fra ANSA UK. Revisjonskomiteen kan også være 
sparringspartner gjennom styreåret, og kan brukes mer aktivt enn tidligere år. 

 

Saknummer: 11 Sakfører: MAK 

Type: 
Vedtakssak 

ANSA Concerts: konsert i UK?: 



 Referat | Overlappingsmøtet [OLM] ANSA UK | 19.03.16 

 9 

ANSA Concerts har henvendt seg til UK for å få til en konsert her. MAK fremmer forslaget at 
denne konserten kan arrangeres i sammenheng med Karrieredagen. Dette er ikke noe vi skal 
stå økonomisk ansvarlige for, og ANSA Concerts har mulighet til å søke Goodwill. Om dette 
skal arrangeres i sammenheng med Karrieredagen kan det være fordelaktig å ha det på fredag, 
og ikke på lørdagen, da minglingen på lørdag kveld er et trekkplaster for bedriftene. 
 
Om det skal være en konsert på fredagen og Karrieredag på lørdagen er folk avhengige av å ha 
et sted å sove, og den kan derfor være en idé å ha en avtale med et hotell. Om det skal 
arrangeres en konsert, kommer det til å bli billettsalg hvor målet er å gå i 0. SMS stiller seg 
positiv til å være konsertansvarlig, som tar kontakt videre med ANSA Concerts. 

 

Saknummer: 12 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Målsettinger 2016/2017: 
• Medlemstall og rekruttering: prøve å holde det nivået vi har nå, og at vi ved LM17 

fortsatt skal være det største ANSA-landet. 
• Arrangørteams: kommer etter hvert. Hver arrangør skal ha et team til bistand. 
• Deltagerantall: overbooke på KO og GAUK, holde oss på samme nivå på LM. KD bør 

overbookes mer. 
• Lokallag: bevare og øke 
• Økt nettaktivitet: Webansvarlig KHR har som målsetting som oppdaterte hyppigere 
• Holde styreutgifter nede! Bestille tog og fly tidlig. 
• Markering av 60årsjubileum: mulig at velkomstarrangementene i lokallagene kan være 

sentrert rundt ANSAs 60årsjubileum. Kan ha en konkurranse internt mellom lokallagene 
på for eksempel Instagram. 

 

Saknummer: 13 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Eventuelt: 
• Goodwill: vi burde ha som mål å kunne budsjettere i 0. Ved å ha en såpass høy 

egenkapital som vi har nå, har ikke medlemmene våre eller lokallagene våre mulighet til 
å få Goodwillstøtte. Denne jobbes derfor med å bygges ned. 

• Utbetaling av lokallagsstøtte på forhånd: det har vært en sak at store lokallag ønsker 
depositum for store arrangementer. Det er likevel viktig for lokallagene å ikke få en falsk 
trygghet i å få en stor sum fra ANSA UK, slik at de sitter igjen med gjeld etter et stort 
arrangement. Det betales derfor ut en sum på forhånd, konservativt beregnet av 
økonomiansvarlig, som er et estimat på hva den faktiske lokallagsstøtten kommer til å 
være. 
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• Skypemøter: oppfordre til at hele styret skal være med på møtet, for best mulig 
innføring. LS kan også tre inn i en meglerrolle om det oppstår prekære situasjoner. Det 
kan også åpnes for at de som ønsker ett ekstra Skypemøte kan ta kontakt med 
landsstyret for å arrangere dette. 

• Lokallag: infoansvarlig JS ber om dato for overlappingsmøte, for å følge opp at dette 
faktisk blir gjennomført. En idé kan være å ikke utbetale lokallagsstøtte før referat fra 
overlappingsmøte er lastet opp på ANSAnett. Dette burde legges inn i Excel-
dokumentet til informasjonsansvarlig, slik at dette kan følges opp av økonomiansvarlig. 

 
Møtet hevet klokken 14:55. 


