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Forkortelser 

Landsstyret (LS) 
MAK:    Martin Alexander Kasseth   Landsleder 
HKOF:    Hanna Kornelia On-Yu Flood   Nestleder 
ANM:    Aksel Nikolai Mathiesen   Økonomiansvarlig 
RU:    Ragnhild Utne      Webansvarlig                                                                     
JS:    Julie Sandhalla                  Informasjonsansvarlig 
JK:    Josefine Kitmitto    Markedsansvarlig 
SMS:    Stine Mariell Samland    GAUK-ansvarlig 
 
Hovedstyret (HS) 
TH:     Thea Holland                              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 Referent: Hanna K.O. Flood 
 

Til stede: LS 16/17, uten JK, JS 
 
  

Saknummer: 1 Sakfører: HKOF 

Type: 
Vedtakssak 

Godkjenning av referat for offentlig publisering: 
Skrevet  av  ANM.  Referat  sensureres  før  publisering.  

 

Saknummer: 2 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Evaluering første semester + arbeidsprogram: 
•   Arrangementer 

Godt samarbeid, oppsummering etter hvert arrangement. God planlegging! 
•   Internkommunikasjon 

Viktig å få fylt opp arrangementer, kan være hensiktsmessig å gi 24-timers frist til nye 
påmeldte ved frafall. Hvert arrangement har en arrangørkomité som kan hjelpe til der det 
trengs. 

•   Arbeidsprogram 
Kommunikasjon: Mangler studiestedsbeskrivelse fra Chester – RU er på saken. ANSA 
Portsmouth søker nytt lokallagsstyre – opplyse om dette på nettsiden. Rekruttere 
kontaktpersoner via sosiale medier – legge ved dette i nyhetsbrevet. 

•   Landenes organisatoriske arbeidsprogram 
Essens: mangfold og inkludering. Legge ved dette arbeidsprogrammet i håndboken for 
lokallag. 

 

Saknummer: 3 Sakfører: SMS 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport GAUK: 
•   Påmelding 
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Totalt 74 deltakere så langt. JS og RU har ansvaret for romfordeling. 
•   Budsjettoversikt 

Ser ut til å bruke rundt 50k. Tre stykker står på venteliste fra Edinburgh, og disse får 
noen av RAV-plassene. 

•   Hostell 
4 fra styret har rom på hostellet (London+Essex). JK og JS kommer på torsdag kveld. 
Hostellet tilbyr enkel frokost. Håndkle ikke inkludert. Betalingsfrist er den 20. januar. 

•   Fredagsarrangement 
McCowans Brewhouse. Eget område. Gå fra hostellet klokken 19. 

•   Aktiviteter 
Fordele lag på hostellet. Oversikt over rebuser på Google Docs. Hensiktsmessig at hvert 
lag har en person fra Edinburgh, og en person som SMS har kontakt med gjennom 
dagen. Rom booket på University of Edinburgh. 

•   Lunsj 
Whistle Stop Barber Shop. Ikke alle gruppene spiser samtidig. 

•   Bankettmiddag kveld 
Depositum betalt, og matønsker og allergier oppgitt. JS printer ANSA-sanger. Avmarsj 
19:30. 

•   Utested 
Booket VIP-området til Cav. 10 GBP som inngangspenger per person. 

 

Saknummer: 4 Sakfører: HKOF 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport LM: 
•   Påmelding 

Sende ut nyhetsbrev mandag den 16. eller tirsdag den 17. januar. Arrangementet slippes 
onsdag den 18. klokken 18:00. RU innkaller til landsmøtet i nyhetsbrevet. Link til 
responsskjema i LM-gruppen. 
Plass til 35 medlemmer. 46 til sammen, med revisjonskomiteen, gjester og landsstyret. 
Overbooke med 2 personer. 

•   Kveldsarrangement 
Arrangørkomiteen ordner dette. 

•   Hotell og deltakere 
Alt er fikset med hotellet, og alt skal betales senest 28 dager før innsjekk. Saksordfører 
sender ANM faktura, som ordner betaling. Bytte av hotell – Quality Hotel Duke Street 
Reading. Vi får 9 eller 10 rom på Mercure George Hotel, men alt kommer til å foregå på 
Quality. 

•   Statuttendringer og arbeidsprogram 
Sakspapirer, budsjettforslag og og regnskap skal sendes ut 10 dager før (statuttfestet). 
Jeg vil sende ut senest 3. mars. Må ha alle forslag inn på en egen mappe som jeg har 
lagt ut på itslearning. Send inn/legg ut senest den 20. februar. Når mailen blir sendt ut – 
minne alle at de må ta med skjerm (hvis de ønsker dokumenter digitalt). 

•   Erfaringsrapporter 
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Vil ha inn dette senest den 20. februar. Husk å skrive detaljerte rapporter, da det er lite 
sannsynlig at noen i styret stiller til gjenvalg. 

•   PowerPoint 
Vi har skjerm på konferanserommet. Powerpoints skal også inn senest den 20. februar. 
Dokumenter fra i fjor er lastet opp på Facebook.. 

•   Bankettmiddag 
Mat velges i påmeldingsskjemaet. Her skriver man også allergier, og dette skal tas med i 
prosessen. OBS: kun mulig å betale med cash i baren. 

•   Utested 
Arrangørkomité ordner. 

•   Miljøprofil 
Lagt inn i skjemaet om man ønsker digitalt eller printet. Gjøre OBS på at man må ha med 
egen skjerm. Medlem fra lokallaget i Reading hjelper med printing. 

•   Eriksens Ærespris 
MAK tar ansvar for dette. Skrive ”statutter”. 

•   Reisebestilling 
Saksordfører kommer opp sent på fredag. RU og JS kommer tidlig på fredagen. 

•   Diverse 
Vipps kan brukes som betalingsløsning. Det skal også lages Snapchatfilter! 

 

Saknummer: 5 Sakfører: JK 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport lokallag: 
•   Lokallag 

Ikke mye nytt. Ser etter nye lokallag! 
•   Kontaktpersoner 

Ønsker å promotere dette mer fremover. 

 

Saknummer: 6 Sakfører: ANM 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport økonomi: 
Mer i inntekter på KO enn beregnet. Fikk en ekstra bedrift på KD. Sannsynligvis mer enn 
budsjettert av inntekter til GAUK. Det ligger også egenkapital fra lokallag (Danske Bank-kontoer) 
på UK-kontoen, som blir betalt ut med lokallagsstøtte. Brukt mindre enn revidert budsjett på KO 
og KD, 10k over budsjett på GAUK. Nyhetsbrev på budsjett. Styreutgifter på budsjett. ANM ser 
på muligheten til å øke lokallagsstøtten, hvor alle lokallag får arrangere ett arrangement med 
170kr per medlem, innen 28. februar. Må ha kvittering innen 3. mars. Det er også rom i 
budsjettet for å kjøpe nytt banner. 
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Saknummer: 7 Sakfører: RU 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport sosiale medier & nett: 
Fortsette med takeover frem til LM – reklamere for dette. Sende ut nyhetsbrev på mandag. 
Reklamere for verv på Facebook, og si at de som ønsker å stille kan ta kontakt direkte med det 
aktuelle styremedlemmet. Retningslinjer for sosiale medier – MAK og RU har vært i samtale 
med Sentralt. Sentralt ønsker også reisetips fra UKs lokallag til ANSA-nytt. 
 

 

Saknummer: 8 Sakfører: MAK 

Type: 
Vedtakssak 

Lederseminar og internpolitisk arbeidsprogram: 
MAK var på lederseminar etter KD i Oslo. Nytt fra Sentralt – fundraising. President OKB foreslo 
at ANSA-land selv skal lage internpolitisk arbeidsprogram, for å ha en klarere agenda på GF.  
 
Enstemmig vedtatt: 
Alternativ 2: LS setter av 30-45 min med gruppediskusjon og innspill på LM2017. Innspillene 
skrives ned og diskuteres videre på KO2017, før endelig utkast legges frem og vedtas som 
internpolitisk arbeidsprogram på LM18 for 2018-2019.  

 

Saknummer: 9 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Eventuelt: 
Har ennå ikke hatt Skypemøte med Chester – skal sende mail og forespørre om de har behov 
for dette. Rekruttere til nytt landsstyre: informere om styrevervene, og oppfordre folk til å stille. 
Sette av tid på GAUK til å ta fine bilder. Eventuelt lage film. 
 
 
 

Møtet hevet klokken 19:00 (GMT +00). 


