
 

Endringsforslag 1 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 8.1 

Forklaring Tillegg som regulerer subsidiering av arrangementer 

Begrunnelse Da ANSA som organisasjon mottar penger fra den norske stat øremerket norske 
studenter i utlandet er det uheldig at vi bruker noe av denne støtten for å støtte 
deltakelse av personer fra andre nasjoner. Da bryter vi med tildelingsreglene. 
Det er derfor viktig og riktig at dette presiseres i statuttene slik at det blir klare 
rammer rundt det. 
 
Dette gjelder også norske ikke-medlemmer, da vi mottar støtte etter 
medlemstall, og midlene skal gå tilbake til våre medlemmer. Dette ved f.eks. 
rabatt på arrangementer. Ved å sette pris for ikke-medlemmer uavhengig av 
nasjonalitet til minimum kostpris unngår vi å bryte tildelingsreglene og vi unngår 
at ANSAs midler går til personer som ikke er medlemmer. 
 
Det å være medlem i ANSA skal gi betydelige fordeler over ikke medlemmer. 

Endres fra Endres til 

 Ikke-medlemmer skal betale en betydelig høyere 
pris enn medlemmer på ANSA sine 
arrangementer. Prisen skal være minimum 
kostpris. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 2 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/tillegg Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 11 

Forklaring Endring som gir mandat i ekskluderingsprosesser 

Begrunnelse Nåværende statutt kan tolkes som at generalsekretær kun har mulighet til å 
ekskludere noen fra nåværende tillitsverv. Dette åpner muligheten for at et 
ekskludert medlem kan stille til tillitsverv på nytt, noe som ikke alltid kan være 
ønskelig for organisasjonen. Endringsforslaget spesifiserer derfor muligheten for 
å kunne ekskludere et medlem også i fremtiden, noe det burde være hjemmel 
for i statuttene. 

Endres fra Endres til 

Generalsekretær, i samråd med 
ordførerkollegiet, kan ekskludere et medlem 
fra organisasjonen eller frata medlemmet sitt 
tillitsverv dersom [...] 

Generalsekretær, i samråd med ordførerkollegiet, 
kan ekskludere et medlem fra organisasjonen 
eller frata medlemmet sitt nåværende og/eller 
fremtidige tillitsverv dersom [...] 



Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 3 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 12.1 

Forklaring Presisering av prosedyre ved ankebehandling 

Begrunnelse I dag er det ingen føringer for hvordan hovedstyret behandler en anke. For å 
sikre transparens samt demokratisk og rettferdig behandling av en anken burde 
det være en føring for dette i statuttene, noe endringsforslaget fordrer. 

Endres fra Endres til 

 Hvis opprinnelig vedtak under §11 ankes til 
hovedstyret, skal ankens følger avgjøres med 
simpelt flertall. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 4 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/stryking Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 13 

Forklaring Presisering 

Begrunnelse ANSA driver ikke med lovgivning. 

Endres fra Endres til 

Generalforsamlingen er ANSAs høyeste 
lovgivende organ [...] 

Generalforsamlingen er ANSAs høyeste organ 
[...] 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 5 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 14 

Forklaring Presisering 



Begrunnelse ANSAs utvalg er ikke kun fagutvalg. 

Endres fra Endres til 

[...] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner 
b) Hovedstyret 
c) Ordførerkollegiet 
d) Valgkomiteen 
e) Kontrollkomiteen 
f) Fagutvalg 
g) Komiteer 
[...] 

[...] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner 
b) Hovedstyret 
c) Ordførerkollegiet 
d) Valgkomiteen 
e) Kontrollkomiteen 
f) ANSAs utvalg 
g) Komiteer 
[...] 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 6 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/tillegg Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 30 

Forklaring Presisere verv i lands-/regionsstyrer 

Begrunnelse I dagens statutter har to paragrafer ved en feiltakelse fått tittelen §30. Dette 
forslaget gjelder den første. 
 
En arbeidsgruppe i HS har i samarbeid med kontoret utviklet en ny håndbok for 
tillitsvalgte. For at vi skal være sikre på at alle har samme informasjon og 
kunnskap om ANSA er det viktig at lands-/regionstyrene følger denne 
håndboken. Listen over verv som finnes i denne håndboken er det som skal 
følges, slik at det blir lettere for sekretariatet, og at alle har samme forståelse av 
de ulike vervene som er fastsatt. 

Endres fra Endres til 

[...] Lands-/regionsstyret skal minimum bestå 
av leder og økonomiansvarlig. [...] 

[...] Lands-/regionsstyret skal minimum bestå av 
leder og økonomiansvarlig og kan kun bestå av 
verv fastsatt av hovedstyret. [...] 
 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 7 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 30 

Forklaring Statuttfeste tillitsvalgthåndboken 



Begrunnelse I dagens statutter har to paragrafer ved en feiltakelse fått tittelen §30. Dette 
forslaget gjelder den andre. 
 
En arbeidsgruppe i HS har i samarbeid med kontoret utviklet en ny håndbok for 
tillitsvalgte som alle skal følge. 

Endres fra Endres til 

[...] Følge ANSAs økonomihåndbok [...] [...] Følge ANSAs tillitsvalgthåndbok og 
økonomihåndbok [...] 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 8 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 32 

Forklaring Inkludere problematikk rundt inhabilitet i statuttene 

Begrunnelse Ingen av ANSAs statutter omfatter per d.d. inhabilitet, noe som er svært viktig for 
å sikre rettferdig og upartisk behandling av saker. 

Endres fra Endres til 

 Tillitsvalgte plikter å melde seg inhabile i saker 
der det foreligger omstendigheter som kan svekke 
tilliten til personens upartiskhet. Den inhabile 
parten skal ikke delta i behandlingen eller 
avgjørelsen av saken. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 9 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 35 

Forklaring Statuttfeste prosedyrer rundt fravær av president 

Begrunnelse På HS#1 vedtok hovedstyret at ANSAs president skal være dekket av en privat 
sykepengeordning da presidenten ikke er ansatt i vanlig forstand, men tillitsvalgt 
stilt utenfor vanlige arbeidstakerrettigheter som pensjonsopptjening, sykepenger 
og feriepenger. At presidenten er dekket av en privat sykepengeforsikring gir 
presidenten trygghet ved eventuell sykdom. Men for å hindre en dobbel utgift for 



organisasjonen er det foreslått at kompensasjonen til presidenten avkortes ved 
fravær utover sykdom tilsvarende 20% vanlig arbeidstid. I og med at presidenten 
ikke er en vanlig arbeidstaker med tilhørende fast arbeidstid med en 
arbeidsgiver som kan føre fravær er det den mest praktiske løsningen at 
presidenten også fører sitt eget fravær. Avkorting av presidentens 
kompensasjon medfører heller ikke en dobbel kostnad for ANSA om 
stedfortrederen for presidenten også skal få kompensasjon. 

Endres fra Endres til 

 Ved større fravær enn 20% i løpet av et 
kalenderår avkortes det årlige honoraret med 
tilsvarende prosentandel som fraværet utgjør. 
Presidenten fører selv sitt eget fravær ut ifra en 
normal arbeidstid (37,5 arbeidstimer per uke). 
Unntak fra dette er når president ikke kan delta på 
grunn av sykdom. Dette anses som legitimert 
fravær og skal ikke medføre avkorting av 
godtgjøringen. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 10 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 38 

Forklaring Presisering 

Begrunnelse Man representerer ikke land, men tilhører dem. 

Endres fra Endres til 

Med unntak av president og ANSAttes 
representant kan maksimalt to – 2 – av de 
øvrige hovedstyremedlemmene representere 
samme land/region. 

Med unntak av president og ANSAttes 
representant kan maksimalt to – 2 – av de øvrige 
hovedstyremedlemmene tilhøre samme 
land/region. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 11 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 58 

Forklaring Statuttfeste tillitsvalgthåndboken 



Begrunnelse En arbeidsgruppe i HS har i samarbeid med kontoret utviklet en ny håndbok for 
tillitsvalgte som alle skal følge. 

Endres fra Endres til 

Utvalgene plikter å følge ANSAs 
økonomihåndbok. 

Utvalgene plikter å følge ANSAs 
tillitsvalgthåndbok og økonomihåndbok. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 12 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 36 

Forklaring Endre antallet obligatoriske HS-møter 

Begrunnelse Per dags dato er det statuttfestet at HS skal komme sammen minst fem ganger i 
året, noe det i år ikke har vært behov for. Ettersom det påløper kostnader rundt 
transport, opphold mm. for styremedlemmene i forbindelse med hvert møte er 
det hensiktsmessig å møtes kun dersom det er nødvendig. Dette forslaget setter 
antallet obligatoriske HS-møter til fire som et minimum, men står heller ikke i 
veien for at man kan avholde fem hovedstyremøter dersom det trengs. 

Endres fra Endres til 

Hovedstyret skal komme sammen minst fem – 
5 – ganger i året. 

Hovedstyret skal komme sammen minst fire – 4 – 
ganger i året. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 13 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 66 

Forklaring Presisering 

Begrunnelse Dette er noe som allerede skjer i praksis, men det er bra å få det ned på papiret 
når statuttene skal tolkes. Dette gjelder da spesielt med tanke på situasjoner 
som varslingssaker, inhabilitet og annet. 



Endres fra Endres til 

Statuttendringer trer i kraft ved hevelsen av 
generalforsamlingen hvor de ble vedtatt. [...] 

Statuttendringer trer i kraft ved hevelsen av 
generalforsamlingen hvor de ble vedtatt og har 
ikke tilbakevirkende kraft. [...] 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 14 Forslagsstiller: 
Mindretallet i HS 

Type Endring Kategori: A 

Sted i teksten Paragraf 29 

Forklaring Endre statuttfestede innkallingsfrister for land/regioner 

Begrunnelse Vi ønsker å reversere ordningen som ble vedtatt på forrige generalforsamling. 
Dette skyldes i all hovedsak at vi for det første ser at dette ikke blir gjennomført i 
praksis, selv med tett oppfølging fra hovedstyret, og da flere land ikke følger det, 
bryter vi statuttene ved flere anledninger. Dette bør unngås og statuttene bør 
dermed tilpasses landenes ønsker og virke. 
  
Vi har forståelse for at en åtte ukers frist kan virke mye for små land med lav 
deltakelse på årsmøtet, hvor årsmøtet dermed ikke er et stort arrangement med 
mye planlegging. 
  
Vi synes likevel at det skal være en frist. Vi mener at en fire ukers frist er mer 
riktig og enklere for alle å overholde. En frist som sier senest hindrer ingen i å 
sende ut møteinformasjon f.eks. to eller tre måneder før. Det vil være gunstig for 
store land å sende ut tidligere enn fire uker før, og dette oppfordres til, men 
mange land er små og de må også tas hensyn til. 

Endres fra Endres til 

Hvert land/region skal avholde ordinært 
årsmøte én gang i året. Medlemmer av ANSA 
som er registrert i landet/regionen skal gjøres 
kjent med tid og sted minimum åtte – 8 – uker 
før årsmøtet. Detaljert innkalling og saksliste 
skal sendes til medlemmene minimum fire – 4 
– uker før årsmøtet. [...] 

Hvert land/region skal avholde ordinært årsmøte 
én gang i året. Medlemmer av ANSA som er 
registrert i landet/regionen skal gjøres kjent med 
tid og sted minimum fire – 4 – uker før årsmøtet. 
Detaljert innkalling og saksliste skal sendes til 
medlemmene minimum to – 2 – uker før 
årsmøtet. [...] 

Styrets innstilling: innstilles ikke vedtatt av flertallet i hovedstyret 

 
 

Endringsforslag 15 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 65 

Forklaring Statuttfeste ANSA-nettverkene 



Begrunnelse Viser til generalsekretærs presentasjon av ANSA-nettverk, hvor følgende 
endringsforslag er ment til å statuttfeste deres eksistens.  

Endres fra Endres til 

 ANSA Alumni etableres som nettverk. Regler for 
nettverks virke fastsettes av sekretariatet i 
samråd med hovedstyret. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 16 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 

Sted i teksten Paragaf 30.2 

Forklaring Presisere dagens praksis 

Begrunnelse Dersom dette sendes til generalsekretær og ikke relevant person i sekretariatet 
vil dette føre til merarbeid. 

Endres fra Endres til 

Levere godkjent årsregnskap, budsjett og 
kvartalsregnskap til generalsekretær. 

Levere godkjent årsregnskap, budsjett og 
kvartalsregnskap til sekretariatet. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 17 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: A 

Sted i teksten Paragraf 27 

Forklaring Fjerne krav om at land/regioner trenger statutter 

Begrunnelse Flertallet i hovedstyret ser ingen grunn til at hvert enkelt land/region må ha egne 
statutter. De er forpliktet til å følge organisasjonens sentrale statutter, og 
kapittelet som omfatter land/regioner burde være omfattende nok til at de kan 
drives kun ut ifra det. Å fjerne siste del av §27 er heller ikke et hinder for at 
land/regioner kan beholde og videre føre sine statutter dersom ønsket. 

Endres fra Endres til 

Opprettelsen av et nytt ANSA-land/-region skal 
godkjennes av hovedstyret. Landet/regionen 
skal ha sine egne statutter, og disse skal 
ikke stride mot ANSAs formål eller 
statutter. 

Opprettelsen av et nytt ANSA-land/-region skal 
godkjennes av hovedstyret. 



Styrets innstilling: innstilles vedtatt av flertallet i hovedstyret 
 
Mindretallets dissens: statutter gir lands-/regionsstyret klare retningslinjer og er det eneste 
årsmøtet har for å stille krav og kontrollere at lands-/regionsstyret har gjort det de skal i året 
som har gått. Alle land er forskjellige, og sentralt sine statutter vil ikke dekke spesifikke 
situasajoner eller løsninger for det enkelte land 

 
 

Endringsforslag 18 Forslagsstiller: HS 

Type Stryking Kategori: A 

Sted i teksten Paragraf 16 

Forklaring Fjerne praksis om overføring av delegater 

Begrunnelse Styret mener denne statutten burde strykes da dette potensielt er lite 
demokratisk, og gir allerede sterke delegasjoner muligheter til å bli enda 
sterkere gjennom å få overført delegater. Det bør heller jobbes mer med å øke 
deltakelsen på møtet fra alle land/regioner. Det argumenteres med at denne 
ordningen er/har vært nødvendig for å sikre et tilstrekkelig oppmøte på 
generalforsamlingen slik at det har vært mulig å gjennomføre. En gjennomføring 
der potensielt en unaturlig stor del av forsamlingen kommer fra ett eller to land, 
er lite demokratisk og lite hensiktsmessig. 

Endres fra Endres til 

Dersom et land/region er forhindret fra å stille 
delegater, kan lands-/regionstyret overføre 
landets/regionens ubenyttede delegatplasser 
til et annet land/region. Ordførerkollegiet skal 
motta skriftlig fullmakt om dette og verifisere 
fullmakten før generalforsamlingen er satt. 

 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 19 Forslagsstiller: HS 

Type Endring/stryking Kategori: A 

Sted i teksten Paragrafer 11, 14, 16, 18, 19, 21, 36, 50-52 og 67 

Forklaring Fjerne ordførerkollegiet og overføre deres mandat 

Begrunnelse Forslaget går ut på å fjerne ordførerkollegiet fra statuttene og overføre oppgaver 
hva gjelder tolkning av statutter og andre vurderinger til kontrollkomiteen. 
 
I dag har vi et ordførerkollegium som i stor grad håndterer 
kontrollkomiteoppgaver, og en kontrollkomite som ikke gjør det. Det foreslås 
derfor at ordførerkollegiet fjernes, og at oppgaver knyttet til tolking av statutter 
og eksklusjon blir overført til kontrollkomiteen. En kontrollkomites hovedoppgave 
er å tolke statutter og komme med anbefalinger basert på sin tolkning til 
hovedstyret og generalforsamlingen, og at det er ordførerkollegiet som sitter 



med denne makten i dag er en uvanlig løsning i all den tid det eksisterer et 
kontrollorgan.  
  
Det legges opp til at hovedstyret innstiller på møteledelse (ordstyrere) til 
generalforsamlingen, og at disse årlig godkjennes under møtets konstituering. 
Dette gir en større fleksibilitet hva gjelder innhenting av personer til selve møtet 
da disse ikke vil måtte forplikte seg et år frem i tid gjennom å stille til valg. Det 
legges også opp til at hovedstyret selv henter inn møteleder til 
hovedstyremøtene. En mer ordinær løsning for protokollføring/referatføring 
under hovedstyremøtene ville vært at det er et medlem av sekretariatet som har 
ansvar for dette arbeidet. 

Endres fra Endres til 

§11. Generalsekretær, i samråd med 
ordførerkollegiet, kan ekskludere et medlem 
fra organisasjonen eller frata medlemmet sitt 
tillitsverv dersom vedkommende har: 
 
§14. [...] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner 
b) Hovedstyret 
c) Ordførerkollegiet 
d) Valgkomiteen 
e) Kontrollkomiteen 
f) Fagutvalg 
g) Komiteer 
[...] 
 
§16. Dersom et land/region er forhindret fra å 
stille delegater, kan lands-/regionstyret 
overføre landets/regionens ubenyttede 
delegatplasser til et annet land/region. 
Ordførerkollegiet skal motta skriftlig fullmakt 
om dette og verifisere fullmakten før 
generalforsamlingen er satt. 
 
§18. Vedtak fordrer simpelt flertall. Blanke 
stemmer regnes som ikke avgitt. Det blir holdt 
skriftlig avstemning når alle delegatene fra et 
land/region eller ordførerkollegiet krever det. 
Alle vedtaksforslag må foreligge skriftlig før 
avstemning kan foretas. Vedtak om endring av 
politisk program og statuttene fordrer to 
tredjedels – 2/3 – flertall av de avgitte 
stemmene. 
 
§19. [...] Sentrale tillitsvalgte er presidenten, 
hovedstyret, kontrollkomiteen, ordførerkollegiet 
og valgkomiteen. 
 
§21. Generalforsamlingen ledes av 
ordførerkollegiet valgt på foregående 
generalforsamling. 
 
 

§11. Generalsekretær, i samråd med styreleder, 
kan ekskludere et medlem fra organisasjonen 
eller frata medlemmet sitt tillitsverv dersom 
vedkommende har: 
 
§14. [...] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner 
b) Hovedstyret 
c) Valgkomiteen 
d) Kontrollkomiteen 
e) Fagutvalg 
f) Komiteer 
[...] 
 
 
§16. Dersom et land/region er forhindret fra å 
stille delegater, kan lands-/regionstyret overføre 
landets/regionens ubenyttede delegatplasser til et 
annet land/region. Kontrollkomiteen skal motta 
skriftlig fullmakt om dette og verifisere fullmakten 
før generalforsamlingen er satt. 
 
 
§18. Vedtak fordrer simpelt flertall. Blanke 
stemmer regnes som ikke avgitt. Votering kan bli 
avholdt skriftlig dersom en delegat i møtet foreslår 
dette. Alle vedtaksforslag må foreligge skriftlig før 
avstemning kan foretas. Vedtak om endring av 
politisk program og statuttene fordrer to tredjedels 
– 2/3 – flertall av de avgitte stemmene. 
 
 
 
§19. [...] Sentrale tillitsvalgte er presidenten, 
hovedstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
 
 
§21. Generalforsamlingen ledes av ordstyrere 
som godkjennes av generalforsamlingen i møtets 
konstituering. Hovedstyret innstiller på ordstyrere 
til møtet.  
 



§36. Hovedstyret skal komme sammen minst 
fem – 5 – ganger i året. Hovedstyret kan i 
tillegg avholde elektroniske møter dersom det 
kreves. Møtene ledes av ordførerkollegiet i 
samråd med president. Ansatte og medlemmer 
har tale- og forslagsrett. 
 
§49. Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig rapport 
til generalforsamlingen om hovedstyrets 
oppfølging av handlingsplanen og bruken av 
ANSAs midler i perioden. Kontrollkomiteen 
skal holde ordførerkollegiet løpende orientert 
om sitt arbeid og legge frem skriftlig 
statusrapport på hovedstyremøter. 
 
§50, 51 og 52 strykes i sin helhet.  
 
§67. Tolkning av statuttene under 
generalforsamlingen tillegges ordførerkollegiet. 
Generalforsamlingen kan overprøve denne 
tolkningen med to tredjedels – 2/3 – flertall. 
Mellom to generalforsamlinger tillegges 
tolkning av statutter ordførerkollegiet. 
 

§36. Hovedstyret skal komme sammen minst fem 
– 5 – ganger i året. Hovedstyret kan i tillegg 
avholde elektroniske møter dersom det kreves. 
Ansatte og medlemmer har tale- og forslagsrett. 
 
 
 
§49. Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig rapport til 
generalforsamlingen om hovedstyrets oppfølging 
av handlingsplanen og bruken av ANSAs midler i 
perioden. Kontrollkomiteen skal holde president 
løpende orientert om sitt arbeid og kan legge frem 
skriftlig statusrapport på hovedstyremøter. 
 
 
 
 
§67. Det er kontrollkomiteens oppgave å tolke 
statuttene under generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen kan overprøve denne 
tolkningen med to tredjedels – 2/3 – flertall. 
Mellom to generalforsamlinger er det 
kontrollkomiteens ansvar å tolke statuttene. 
Hovedstyret kan velge å overprøve 
kontrollkomiteens tolkning med to tredjedels – 2/3 
– flertall i styret.  

Styrets innstilling: innstilles vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse av flertallet i hovedstyret. 
 
Mindretallets dissens: en eventuell fjerning av ordførerkollegiet skaper utfordringer og 
problemer som det i dag finnes praktiske løsninger på. OK og KKs roller er uklare, men å 
fjerne OK i sin helhet løser lite og skaper flere utfordringer. Klarere roller er nødvendig, men 
det fortjener en grundigere prosess 

 
 

Endringsforslag 20 (faller dersom forslag 19 vedtas) Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 51 

Forklaring Presisering av dagens praksis 

Begrunnelse Valg av ordfører og varaordfører innad i ordførerkollegiet blir ikke praktisert og er 
ikke hensiktsmessig å praktisere, derfor foreslås det å fjerne deler av 
paragrafen. 

Endres fra Endres til 

Ordførerkollegiet består av ordfører og 
varaordfører som velges på 
generalforsamlingen. 

Ordførerkollegiet velges på generalforsamlingen. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt dersom forslag 19 forkastes 

 



 

Endringsforslag 21 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: A 

Sted i teksten Paragraf 15 

Forklaring Endre utregning av landenes/regionenes delegater til GF 

Begrunnelse Dagens metode for utregning av delegater gir et ubegrenset potensiale for 
vekst i deltakelse på forsamlingen avhengig av økning i medlemstall. Det er 
mer hensiktsmessig at man setter et fast tak på antallet delegater under 
generalforsamlingen, både da dette kan sørge for en rettferdig fordeling av 
plasser mellom regionene/landene, og samtidig gi et større forutsigbarhet i 
budsjetteringer. Med et fastsatt antall delegater kan budsjett settes lengre 
frem i tid, og man slipper en uro for at dette skal måtte endres grunnet 
endringer i medlemsmassen. 

Endres fra Endres til 

Antall delegater tildeles land/regioner basert 
på antall medlemmer i foregående kalenderår. 
Medlemmer i land/regioner hvor det ikke 
eksisterer et lands-/regionstyre regnes som 
RAV (resten av verden) og får tildelt delegater 
etter samme prinsipp. Hver delegat har kun én 
– 1 – stemme. 
 
1 – 75 medlemmer gir 2 stemmer  
76 – 135 medlemmer gir 3 stemmer  
136 – 205 medlemmer gir 4 stemmer  
206 – 285 medlemmer gir 5 stemmer  
286 – 375 medlemmer gir 6 stemmer  
376 – 475 medlemmer gir 7 stemmer  
476 – 585 medlemmer gir 8 stemmer  
586 – 705 medlemmer gir 9 stemmer  
706 – 835 medlemmer gir 10 stemmer  
836 – 975 medlemmer gir 11 stemmer  
976 – 1125 medlemmer gir 12 stemmer  
1126 – 1285 medlemmer gir 13 stemmer  
1286 – 1455 medlemmer gir 14 stemmer  
1456 – 1635 medlemmer gir 15 stemmer  
1636 – 1825 medlemmer gir 16 stemmer  
1826 – 2025 medlemmer gir 17 stemmer  
Flere enn 2025 medlemmer gir 18 stemmer 
 
[...] 

Generalforsamlingen består av 120 delegater. 
Alle land/regioner har to delegater. Deretter 
regnes resterende delegater ut etter 
Sainte-Laguës metode, med delingstall 1, 3, 5, 
7, og så videre. Utregningen skal gjøres basert 
på antallet unike medlemmer per land/region i 
foregående kalenderår.  

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 22 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 



Sted i teksten Paragraf 1 

Forklaring Endre organisasjonens navn i tråd med lovverket 

Begrunnelse Vi er en studentsamskipnad. 

Endres fra Endres til 

Organisasjonens navn er Association of 
Norwegian Students Abroad (ANSA) – 
Samskipnaden for norske studenter i utlandet. 

Organisasjonens navn er Association of 
Norwegian Students Abroad (ANSA) – 
Studentsamskipnaden for norske studenter i 
utlandet. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 23 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: B 

Sted i teksten Paragraf 18 

Forklaring Endre krav om 2/3 flertall ved endring av politisk program 

Begrunnelse Styret mener at dersom over 50% av de fremmøtte delegatene kan stille seg 
bak en sak bør være nok til at dette kan vedtas som ANSAs politikk. 
 
To-tredjedelskravet for statuttene er dekket under kategorien “Statutter”. 

Endres fra Endres til 

[...] Vedtak om endring av politisk program og 
statuttene fordrer to tredjedels – 2/3 – flertall 
av de avgitte stemmene. 

[...] Vedtak om endring av politisk program 
fordrer alminnelig flertall av de avgitte 
stemmene. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 24 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 

Sted i teksten Paragraf 54 

Forklaring Endre til dagens praksis av kontaktpersonoppfølging 

Begrunnelse Dagens praksis er at sekretariatet administrerer kontaktpersondatabasen, og det 
vil derfor være naturlig at dette også reflekteres i statuttene. 

Endres fra Endres til 



En kontaktperson er en nåværende student 
ved et studiested som frivillig ønsker å 
videreformidle informasjon om studiestedet til 
mulige søkere. Regler for kontaktpersonenes 
virke fastlegges nærmere av hovedstyret. 

En kontaktperson er en nåværende student ved 
et studiested som frivillig ønsker å videreformidle 
informasjon om studiestedet til mulige søkere. 
Regler for kontaktpersonenes virke fastlegges 
nærmere av ANSAs sekretariat. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 25 Forslagsstiller: 
ANSA Irland 

Type Endring Kategori: A 

Sted i teksten Paragraf 54 

Forklaring  Endre definisjonen av kontaktperson 

Begrunnelse I mindre ANSA land er det krevende å ha kontaktpersoner som er nåværende 
studenter på alle skoler og studier, vi mener at den kunnskapen en student sitter 
på angående et studie vil fremdeles kunne være nyttig for fremtidige studenter 
selv etter endt studie.  

Endres fra Endres til 

En kontaktperson er en nåværende student 
ved et studiested som frivillig ønsker å 
videreformidle informasjon om studiestedet til 
mulige søkere. Regler for kontaktpersonenes 
virke fastlegges nærmere av hovedstyret. 

En kontaktperson er en nåværende student, eller 
tidligere student i inntil to - 2 - år, ved et 
studiested som frivillig ønsker å videreformidle 
informasjon om studiestedet til mulige søkere. 
Regler for kontaktpersonenes virke fastlegges 
nærmere av hovedstyret. 

Styrets innstilling: innstilles ikke vedtatt 
 
Hovedstyrets begrunnelse: da dagens praksis er at sekretariatet fastsetter retningslinjer for 
kontaktpersondatabasen (som foreslås endret i endringsfoslag 24), ser ikke styret det som 
nødvendig å statuttfeste nærmere krav til eventuelle kontaktpersoner. Dette er noe 
sekretariatet kan gjøre etter egne vurderinger og behov, samt hva som er mulig å gjøre mtp. 
dagens datasystemer. 

 
 

Endringsforslag 26 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Ny paragraf under ny kategori “Lokallag” 

Forklaring Definere hvordan man oppretter lokallag 

Begrunnelse Frifond organisasjon som blir tildelt av LNU har som krav at alle midler skal gå til 
organisasjonens laveste, demokratiske organ. For å motta Frifond organisasjon 
må disse organene ha statutter. Dette må derfor inkluderes i ANSA Sentralt sine 
statutter, eller vedtas av alle 100 lokallag ved sine respektive årsmøter. For å 



kunne holde lokal aktivitet så enkelt og fritt for byråkrati som mulig, foreslår 
styret å legge det inn i ANSA Sentralt sine statutter. 

Endres fra Endres til 

 Lokallag opprettes og legges ned av det/den 
aktuelle ANSA-land/-region. Det er det aktuelle 
landsstyret sin oppgave å melde fra om 
opprettelse eller nedleggelse av lokallag til 
ANSAs sekretariat. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 27 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Ny paragraf under ny kategori “Lokallag” 

Forklaring Definere lokallag 

Begrunnelse Frifond organisasjon som blir tildelt av LNU har som krav at alle midler skal gå til 
organisasjonens laveste, demokratiske organ. For å motta Frifond organisasjon 
må disse organene ha statutter. Dette må derfor inkluderes i ANSA Sentralt sine 
statutter, eller vedtas av alle 100 lokallag ved sine respektive årsmøter. For å 
kunne holde lokal aktivitet så enkelt og fritt for byråkrati som mulig, foreslår 
styret å legge det inn i ANSA Sentralt sine statutter. 

Endres fra Endres til 

 Et lokallag i ANSA er definert som et geografisk 
og/eller politisk område som gir grunnlag for 
internt samarbeid mellom medlemmene. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 28 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: A 

Sted i teksten Ny paragraf under ny kategori “Lokallag” 

Forklaring Fastsette retningslinjer for lokallagenes årsmøter 

Begrunnelse Frifond organisasjon som blir tildelt av LNU har som krav at alle midler skal gå til 
organisasjonens laveste, demokratiske organ. For å motta Frifond organisasjon 
må disse organene ha statutter. Dette må derfor inkluderes i ANSA Sentralt sine 
statutter, eller vedtas av alle 100 lokallag ved sine respektive årsmøter. For å 
kunne holde lokal aktivitet så enkelt og fritt for byråkrati som mulig, foreslår 
styret å legge det inn i ANSA Sentralt sine statutter. 



Endres fra Endres til 

 Hvert lokallag skal avholde ordinært årsmøte én 
gang i året. Medlemmer av ANSA som er 
registrert i lokallaget skal gjøres kjent med tid og 
sted minimum åtte – 4 – uker før årsmøtet. 
Detaljert innkalling og saksliste skal sendes til 
medlemmene minimum fire – 2 – uker før 
årsmøtet. Alle medlemmer som er registrert i 
lokallaget har stemmerett på årsmøtet. Lokallaget 
kan søke lands-/regionsstyret om dispensasjon 
dersom årsmøtet ikke kan gjennomføres i 
henhold til statuttene. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 29 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Ny paragraf under ny kategori “Lokallag” 

Forklaring Definere lokallagsstyrer 

Begrunnelse Frifond organisasjon som blir tildelt av LNU har som krav at alle midler skal gå til 
organisasjonens laveste, demokratiske organ. For å motta Frifond organisasjon 
må disse organene ha statutter. Dette må derfor inkluderes i ANSA Sentralt sine 
statutter, eller vedtas av alle 100 lokallag ved sine respektive årsmøter. For å 
kunne holde lokal aktivitet så enkelt og fritt for byråkrati som mulig, foreslår 
styret å legge det inn i ANSA Sentralt sine statutter. 

Endres fra Endres til 

 Årsmøtet velger et lokallagsstyre. Styret skal 
minimum bestå av leder og økonomiansvarlig og 
kan kun bestå av verv fastsatt av hovedstyret. 
Lokallagsstyret skal arbeide for medlemmenes 
interesser og være et bindeledd mellom 
medlemmene og land-/regionsstyret. 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 30 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg Kategori: C 

Sted i teksten Ny paragraf under ny kategori “Lokallag” 

Forklaring Definere lokallagsstyrets plikter 

Begrunnelse Frifond organisasjon som blir tildelt av LNU har som krav at alle midler skal gå til 
organisasjonens laveste, demokratiske organ. For å motta Frifond organisasjon 



må disse organene ha statutter. Dette må derfor inkluderes i ANSA Sentralt sine 
statutter, eller vedtas av alle 100 lokallag ved sine respektive årsmøter. For å 
kunne holde lokal aktivitet så enkelt og fritt for byråkrati som mulig, foreslår 
styret å legge det inn i ANSA Sentralt sine statutter. 

Endres fra Endres til 

 Lokallaget plikter å: 
- Forvalte sine midler til beste for lokallagets 
medlemmer. 
- Levere frifondsrapport som viser hva lokallaget 
har benyttet frifondsmidlene til 
- Levere årsrapport 
- Følge ANSAs tillitsvalgthåndbok og 
økonomihåndbok 
- Holde landsstyret informert om avholdte og 
planlagte aktiviteter samt lokallagets økonomi 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 
 

Endringsforslag 31 Forslagsstiller: HS 

Type Endring Kategori: C 

Sted i teksten Hele teksten 

Forklaring  Forslag til gjennomgående begrepsendring 

Begrunnelse Dokumentets mening eller innhold vil på ingen måte endres av dette forslaget, 
men begrepsbruken vil være mer i tråd med resten av organisasjonslivet i 
Norge. Dette vil skape en større forståelse for våre dokumenter for andre som 
ser organisasjonen utenfra, og de som kommer til organisasjonen vår fra andre 
organisasjoner. 

Endres fra Endres til 

 Endre alle forekomster av begrepet “statutt(er)” til 
“vedtekt(er)” 

Styrets innstilling: innstilles vedtatt 

 


