
 Referat | Styremøte 2 [SM#2] ANSA UK | 26.04.16 

  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Referat 

ANSA UKs Styremøte #2 [SM#2] 
 
 

26.04.16 
Skype 



 Referat | Styremøte 2 [SM#2] ANSA UK | 26.04.16 

  2 

Forkortelser 

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 Referent: Hanna K. O. Flood 
 

Til stede: Alle, LS 16/17 
 
  

Saknummer: 1 Sakfører: HKOF 

Type: 
Vedtakssak 

Godkjenning av referat for publisering: 
Etter statuttene skal møtereferater publiseres på ansa.no, slik at våre medlemmer får tilgang til 
dette. Det blir vedtatt at referatet fra overlappingsmøtet blir publisert, med unntak av 
arrangementsbyene for skoleåret 2016/2017. Referatet fra landsmøtet skal også bli publisert, 
hvor antall stemmer fjernes. Det samme blir spørsmål og svar fra valgrundene, da det er fare for 
feilsitering. 

 

Saknummer: 2 Sakfører: KHR 

Type: 
Informasjonssak 

Nyhetsbrev mai & strategi sosiale medier: 
Eksamensperiode, og det har derfor vært mindre aktivitet på siden vår. Vi har ikke ennå 
promotert GF grunnet fulle delegatplasser. Det er mulighet for å få delegatplasser fra andre 
land som ikke har fylt opp sine delegatplasser før fristen, men dette blir vurdert ved en senere 
anledning. Profilering av sommerseminaret blir derfor prioritert. Legge link til ANSAnytt i neste 
nyhetsbrev, da UK hadde mange saker i den nye utgaven. 

 

Saknummer: 3 Sakfører: JK 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport KD: 
JK har sett på lokale for Karrieredagen, og tatt kontakt med etc. Venues. Prospero House er 
ikke tilgjengelig på datoen vi har vedtatt å ha KD, men vi har blitt tilbudt et annet lokale til GBP 
4800 + VAT. Dette er over vårt budsjett. Vi har fått tilbud fra Prospero House den 5. eller 26. 
november. JK har også vært i kontakt med andre lokaler, og skal føre samtalen videre med 
disse. Det vil mest sannsynlig ikke være gunstig å bytte dato, da dette kan kræsje med Norsk-
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Fransk Forum. Forrige markedsansvarlige sendte ut invitasjoner i mai. Her kan det være en 
mulighet å sende ut invitasjoner tidligere, for å få inn flere bedrifter. Da kan det eventuelt også 
bookes et dyrere venue. 
Noe som vurderes for KD er å sende ut en forberedelsespakke i forkant av KD, slik at 
deltakerne er bedre forberedt. Dette må følges opp, da det materialet bedriftene sender ut ofte 
er dokumenter de har liggende fra før. Her kan markedsansvarlig sende ut en mal til bedriftene 
om hva som ønskes i denne pakken. Dette kan også virke som et trekkplaster for både 
studenter og bedrifter. 
SMS foreslår å kontakte noen innenfor shipping, JS og KHR har også kontakter de skal 
kontakte i sammenheng med KD. UD var på KD 14/15, og det er ønskelig å ha dem på KD 
2016. 
Det foreslås også å utvide fagkretsen ved å invitere organisasjoner i tillegg til bedrifter. Kan 
også kontakte det norske handelskammeret i London for å få tips til bedrifter og lokaler. 
Prøve å finne et lokale for kveldsarrangementet som ligger nære lokalene hvor vi arrangerer KD, 
og også hotell hvor vi kan få rabatter for ANSA-medlemmer. Dette kommer til å være enklere å 
finne når lokale til KD er ordnet, slik at alt ligger i relativ nærhet til hverandre. 
Det bør tilstrebes å få ut bedriftsinvitasjonene i slutten av mai. 

 

Saknummer: 4 Sakfører: JS 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport KO: 
JS har sendt ut mailer til hoteller, men dette ligger over budsjettet vårt prismessig. JS holder 
kontinuerlig kontakt med noen potensielle hoteller i Manchester, og har også tatt kontakt med 
hoteller i York. Det er ikke en markant forskjell prismessig. Mulig å prute ned prisen på 
konferanserom. Vært i kontakt med lokallagsleder i Manchester og forhørt seg om aktuelle 
hoteller, men dette ligger også over vårt prisnivå. Er en mulighet å sette inn flere senger på 
rommene, for å få det billigere. Estimert antall er rundt 40 delegater + eksterne gjester. 
Det er mulighet for å bytte by hvis både Manchester og York er for dyrt. JS har smått begynt å 
planlegge aktiviteter for KO, men fokuserer først og fremst på hotell. 
Digresjon fra sak: mange lokallag som ikke er oppdaterte på ANSA UK sine nye statutter om 
oppretting av verv i styret, så det er viktig å informere om dette. JS foreslår også å sende ut en 
liten påminnelse til gamle kontaktpersoner om å sende inn erfaringsrapport, men dette skal 
HS-rep RMS og generalsekretær KHU ta videre. 

 

Saknummer: 5 Sakfører: ANS 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport økonomi: 
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Positivt avvik på rundt 12 000 NOK etter LM. Det vil derfor være en mulighet å putte disse 
pengene inn i KD. Også en mulighet å sette alle utgiftene til revisjonskomiteen på LM-posten i 
regnskapet, og ikke styreutgifter. Det er foreslått å bruke halve overskuddet fra LM på KD. 
ANM anbefaler alle å være tidlig ute med å bestille billetter til arrangementer, slik at det blir så 
billig som mulig. Det betales også ut lokallagsstøtte jevnlig. 
Budsjett til KO: rundt GBP 4500 på hotell. 
Budsjett til KD: kan gå opp til GBP 4700 – 4800, men skal helst være under dette. 
SMS tar opp budsjett med tanke på GAUK, men dette skal vurderes ved et senere tidspunkt. 
Tanker om deltakeravgift på KD: dette kan sendes ut i sammenheng med en mulig konsert, 
men dette kan også bli vanskelig med tanke på at det er ANSA Concerts som styrer økonomien 
ved en eventuell konsert. Det er også er mulighet å legge inn deltakeravgiften i sammenheng 
med kveldsarrangementet. Det skal tilstrebes å sende ut invitasjonene til studentene tidligere, 
slik at vi da kan få et estimat på hvor mye som kan brukes på kveldsarrangementet. 

 

Saknummer: 6 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport & diskusjon konsert: 
Det er opprettet kontakt med Tommy Gundersen, og vi må fastsette en eventuell dato, og 
mulige artister. Et realistisk anslag på deltakere er 200, men dette kommer også an på artist. 
Forslag på artister er Highasakite, Sondre Justad, Matoma, Sonny Alven, Karpe Diem, Kaisers, 
Kråkesølv, CLMD, Madcon. 

 

Saknummer: 7 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Diverse: 
Fylt opp alle delegatplassene til GF, og potensielle deltakere settes i mellomtiden på en 
deltakerliste, hvor de får delta men ikke har stemmerett.  
JS skal høre med en venn angående styreskjorter, som skal koste rundt 1000 NOK. 
MAK har lastet opp en styremøteplan som skal være en mal for styremøtetidspunkter. 
Delegeres møter til landsstyret, slik at det alltid er to sammen som har møte med et lokallag. 

 

Saknummer: 8 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 
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Eventuelt: 
Således synes ikke å være! 
 

Møtet hevet klokken 21:52 (GMT +01:00). 


