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Forkortelser 

Landsstyret (LS) 
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) 
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: Alle, LS 16/17, minus informasjonsansvarlig JS 
 
  

Saknummer: 1 Sakfører: HKOF 

Type: 
Vedtakssak 

Godkjenning av referat for publisering: 
Referat  fra  SM3  godkjent  for  publisering.  

 

Saknummer: 2 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport etter Generalforsamlingen: 
Sakfører hilser fra vår nye HS-rep, Thea Holland! KHS snakker om sin rolle i LS, og vil fase seg 
ut av styret, og finne en stedfortreder. KHS vil fortsatt være tilgjengelig i en rådgivende rolle, og 
har allerede laget ferdig mye av det grafiske materialet for resten av styreåret. 
 
Både KHS og HKOF ønsker å høre hva resten av landsstyret har å si om hvorvidt de burde tre 
av i landsstyret eller ikke. Landsstyret har sagt seg villige i å ta på seg flere oppgaver hvis 
nevnte personer skulle bli valgt inn i HS, og ønsker sterkt at minst en person blir sittende i 
landsstyret. 
 
Det vedtas at HKOF fortsetter som nestleder, og KHR faser seg selv ut og overlapper med en 
ny webansvarlig (etter KD) som landsstyret selv velger, da de kan supplere seg selv (§16 i 
statuttene). 

 

Saknummer: 3 Sakfører: JK 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport KD: 
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Foreløpig har fire bedrifter betalt, men det er tre nye bedrifter som har meldt interesse og 
takket ja til å bli med. 
 
Styret skal oppsøke bedriftskontakter, og ønsker også å rette blikket mot veldedige 
organisasjoner. 
 
Dato for publisering for av Facebook-event vil være rundt to måneder før arrangementet 
avholdes. Erfaringen fra i fjor var at flere falt fra rett før KD, og i år burde det overbookes i 
større grad på KD 2016. Sakfører ønsker at deltakertallet holdes rundt 130-140. 
 
Det vil heller ikke være en deltakeravgift på KD i år, men muligens en avgift for 
kveldsarrangementet. Landsstyret gir JK heder for god innsats! 

 

Saknummer: 4 Sakfører: JS (MAK) 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport KO: 
JS ikke tilstede, MAK er sakfører i denne saken. Nytt lokallag – ANSA Chester! Vi har også en 
person som har meldt interesse for å føre ANSA Warwick videre. JS har løpende kontakt. Vi har 
rekordstor påmelding på KO i år, og LS ser muligheten for å utvide arrangementet. ANM har 
lagt frem et revidert budsjett, og det vil være midler til å utvide arrangementet med to plasser. 
 
LS vedtar at KO utvides med ett dobbeltrom, og at arrangementet overbookes med to 
personer, da det ofte er frafall de siste dagene før arrangementet avholdes. 
 
ANM ber alle bestille billetter til Manchester ved første anledning. 

 

Saknummer: 5 Sakfører: ANM 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport økonomi: 
Det ble utbetalt mer støtte i fjor enn i år, og vi fikk utbetalt støtte for de 3129 (!) medlemmene vi 
har i UK. 
 
ANM har lagt frem et revidert budsjett, hvor KO, KD, GAUK, lokallagsstøtten og driftsstøtten vil 
øke. Det er lagt frem forslag om å bruke mer midler på julekampanjen i år enn i fjor, slik at 
midlene vi har fått utdelt fra Sentralt går tilbake til medlemmene. Landsstyret vedtar at dette er 
det nye veiledende budsjettet for LS. 
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Valutaen har sunket, og ANM legger frem en ny valutakurs for lokallagene i UK, som vil være på 
11 NOK per 1 GBP.  
 
Landsstyret gir ANM heder for god innsats! 

 

Saknummer: 6 Sakfører: KHR 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport sosiale medier & nett: 
Nedgang i likes på Facebook over sommeren, men også nye likes. KHR foreslår å skrive en 
”Velkommen til Storbritannia”-artikkel, gjerne med fokus på bolig. KHR oppfordrer styret til å 
oppdatere og bruke Instagram mer. 
 
KHR oppdaterer løpende om KD når arrangementet nærmer seg, for å øke rekrutteringen. 
 
KHR ønsker også å starte tidligere med promotering av GAUK, slik at vi kan få deltakere fra 
flere land. 
 
Neste nyhetsbrev vil bli sendt ut rundt 1. oktober. Landsstyret gir KHS stor applaus for god 
innsats! 

 

Saknummer: 7 Sakfører: SMS 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport GAUK: 
Hostell til GAUK er klart til betaling. Det vil være plass til 40 fra UK, 20 fra andre ANSA-land, TH 
& II. LS kjører en runde med ”couchsurfing” for å spare utgifter. Det fulle beløpet må være inne 
den 20. januar. Det foreslåes også å sende ut en invitasjon til tilreisende fra andre land, så de 
vil få god forvarsel på dato. 
 
Det er også reservert et område for en restaurant, og depositumet må betales i september. 
SMS har også forslag til lunsjsted på lørdagen. Landsstyret applauderer SMS! 

 

Saknummer: 8 Sakfører: MAK 

Type: 
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Informasjonssak 

Diverse: 
-   ANSA UK er tilstede på ATP sine avreisemøter for å informere. 
-   Det ble opprettet interne grupper for hvert arrangement i fjor, og det samme gjøres i år. 
-   Styreskjorter blir bestilt fra samme sted som i fjor. 
-   Styret må bestille Railcard. 
-   ANSA prøver å få til avreisekaffe, hvor 1. september har blitt satt som veiledende dato. 

JK tar på seg ansvaret med å arrangere dette. 

 

Saknummer: 9 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Eventuelt: 
Ikke noe eventuelt. 
 
 

Møtet hevet klokken 23:10 (GMT +02). 


