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Forkortelser 

Landsstyret (LS) 
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    Anders Petterød Halvorsen 

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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Ordfører: Landsleder       

Referent: Nestleder 

(Om ikke annet vedtas) 

Innkallelse av:  Martin Wisth Kolltveit Referent: Askild Oxaas-Straume 

Til stede:  LS 17/18 

            

Saksnummer: 0      Sakfører: MAK 

Type:  

Møtet åpnes: 19:15 UCT+1 

            

Saksnummer: 1      Sakfører: AOS 

Type: 

Vedtakssak 

Godkjenning av referat for publisering 

Referat fra SM sendes ut til medlemmer ved ønske. 

             

Saksnummer: 2      Sakfører: TCH 

Type: 

Informasjonssak 

Nyhetsbrev mai & strategi sosiale medier 

1. Det første nyhetsbrevet sendes ut i slutten av april/starten av mai.  
2. TCH har behov for bilder fra tidligere 17. mai feiringer ute i LL.  
3. I nyhetsbrevet vil blant annet LM, SS, GF, oppstartet LL i Warwick, nytt 

internpolitisk arbeidsprogram, NorskArt, beredskap og terror bli tatt opp. 
ANSA Oxford hadde en sommerfest med 30 deltakere som også kanskje 
inkluderes. MWK skal skrive en hilsen fra landsleder som publiseres i det 
første nyhetsbrevet.  
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4. Take-over på snapchat og instagram gjenopptas etter sommeren.  
5. Det er ikke behov for godkjenning fra hele LS ved publisering på sosiale 

medier. TCH vurderer selv når det er behov for dette.  
6. TCH avgjør hvor mye som skal postes på sosiale medier. Samlet oppfatning i 

LS er at nåværende aktivitet er god.  
7. Ved svar fra LL angående planer for 17. mai feiring skal dette sendes til TCH. 
8. ANSA UK sin side på ansa.no er ikke oppdatert. LS 16/17 og arrangementer 

for 16/17 ligger fremdeles ute. MG tar ansvar for å oppdatere sidene til LL på 
ansa.no ved behov (ANSA Portsmouth er ikke lenger aktive som et LL.)  

9. MG ønsker selv å holde kontakt med LL slik at de ikke har for mange i LS å 
forholde seg til.  

10. LS setter opp en intern komité som står for opprettelsen av et internpolitisk 
arbeidsprogram. Det er behov for innspill til hva som skal inkluderes, blant 
annet fra LL. 

            

Saksnummer: 3      Sakfører: SAF 

Type: 

Informasjonssak 

Statusrapport KD 

1. SAF er i kontakt med event-byrået brukt foregående år til leie av lokale. 
Venter på pris og oppdatert budsjett før et lokale bestilles.  

2. KSN foreslår å øke bedrift-avgift med kr. 2000. Tanken bak dette er at den 
økte kostnaden ikke betyr mye for en bedrift, men resulterer i en stor inntekt 
for ANSA UK. Det er ikke ønskelig å øke bedrift-avgiften for mye på ett år. 
Ekstra inntekter kan bl.a. brukes på et bedre lokale. 

3. Viktig å skrive under på en kontrakt med bedriftene når avtale er inngått. 
4. TCH hjelper til med å utforme layout til bedriftsinvitasjoner.  
5. Da en deltakeravgift nå skal innføres er det viktig å tenke på hvor mye en skal 

overbooke arrangementet med. Ingen avgjørelse fattet.   
6. Påmelding til og promotering av KD var diskutert, men ingen avgjørelse tatt.  
7. Viktig med nok kaffe tilgjengelig for deltakerne gjennom dagen! Dette har vært 

et problem før. 

            

Saksnummer: 4      Sakfører: MG 

Type: 
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Informasjonssak 

Statusrapport KO 

1. MG har ikke mottatt pris på hoteller.  
2. Aktivitet etter org. kurs på lørdagen er ikke bestemt.  
3. Forslag fra KSN; arrangement-ansvarlig kan sende ut mail til flere hoteller og 

forklare hva ANSA UK har behov for under en helg før budsjettet for 
arrangementet er klart (gjelder KO, GAUK og LM).  

            

Saksnummer: 5      Sakfører: KSN 

Type: 

Vedtakssak 

Statusrapport økonomi 

1. Styreutgifter er per dags dato på kr. 2000 mindre enn fjoråret.  
2. Forslag fra KSN om å droppe reiserefusjon til KO, eventuelt øke 

deltakeravgift. Disse midlene kan da brukes på å øke deltakerantallet da 
etterspørselen var høy i fjor. Ingen avgjørelse tatt.  

3. ANSA London ønsker å motta lån fra ANSA UK ved store arrangementer. 
Følgende begrensinger er foreslått: 

• ANSA UK gir kun ut lån for et stk. depositum for hvert arrangement. (F.eks. 
leie av lokale, men mat, pynt og andre mindre utlegg legges ut av lokallaget 
selv, slik at ikke ANSA UK står med utlegg på hele arrangementet) 

• ANSA London må på forhånd, minimum 1 uke før nødvendig utbetaling av 
utlegget, fremlegge søknad om lån samt budsjett over arrangementet der 
lånet ikke utgjør mer enn 75% av arrangementets kostnad. 

• ANSA London må undertegne et gjeldsbrev før utbetalingen skjer, hvor både 
ØKANS og Lokallagsleder må undertegne. 

• ANSA London må tilbakebetale lånet så snart som mulig, minimum 2 uker 
etter arrangementet for ikke å miste muligheten til nye lån i fremtiden. 

Enstemmig vedtatt at ved store lokallagsarrangementer kan det søkes om lån 
fra ANSA UK under begrensningene nevnt ovenfor.  

4. LL mottar kr. 100 i støtte per person per arrangement. Ved ett arrangement i 
året kan LL motta kr. 150 i støtte per person.  

            

Saksnummer: 6      Sakfører: MWK 

Type: 
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Informasjonssak 

Statusrapport & diskusjon konsert 

1. ANSA concerts er nå gjenopprettet med nytt styre.  
2. ANSA concerts vil, ved en konsert i forbindelse med KD, forhåpentligvis 

arrangere konserten i samarbeid med LS.  
3. MWK oppretter kontakt med ANSA concerts.  

            

Saksnummer: 7      Sakfører: MWK 

Type: 

Informasjonssak 

Diverse 

1. AOS tar ansvar for å bestille inn t-skjorter til LS.  
2. LS har selv ansvar for å fylle opp ANSA UKs delegatkvote på ANSAs GF. Kan 

ikke et styremedlem delta, har han eller hun ansvar for å finne en 
stedfortreder. Det er mulig å låne delegatplasser fra andre ANSA land.  

3. Datoene for fremtidige SM er veiledende. Gi beskjed viss tid og dato passer.  
4. Viktig å komme i gang med skype-møter med LL tidlig på høsten.  

            

Saksnummer: 8      Sakfører: MWK 

Type: 

Informasjonssak 

Eventuelt 

Møtet heves kl. 21:01 UCT+1 

            

 


