ANSAs vedtekter 2019-2020
Vedtatt på ANSAs 63. generalforsamling
26. - 27. juli 2019

–

ANSAs formål er å
– informere om og oppfordre til utdanning i utlandet
– ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesse
skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale
erfaring og kompetanse
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Navn
§1. Organisasjonens navn er Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) Studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet.

Formål
§2. ANSAs formål er å:
- informere om og oppfordre til utdanning i utlandet.
- ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
- skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin
internasjonale erfaring og kompetanse.

Nøytralitet
§3. ANSA er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon.

Likestilling
§4. Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle ANSAs valgte organer.

Medlemskap
§5. Medlemskap i ANSA er frivillig.
§6. Alle norske statsborgere under utdannelse i utlandet har rett til medlemskap. Ikke-norske
statsborgere som har fast bostedsadresse i Norge har rett til medlemskap når de studerer i utlandet.
Retten til «under studiene-medlemskap» beholdes i atten – 18 – måneder etter avsluttet utdannelse
når den medlemsberettigede oppholder seg i utlandet. Personer som ønsker å påbegynne utdannelse
i utlandet har rett til et «før studiene-medlemskap». Personer som har fullført sin utdannelse i utlandet
har rett til «etter studiene-medlemskap».
§7. «Før studiene-medlemskap» og «etter studiene-medlemskap» tilbys henholdsvis gratis og til en
rimeligere pris og vil ha begrensede rettigheter til medlemsfordeler og arrangementer.
§8.1. Alle ikke-norske statsborgere kan være støttemedlemmer av ANSA på lokalt plan.
Støttemedlemmer vil kun ha rett til medlemsfordeler som omhandler prisreduksjon på faglige og
sosiale arrangementer. Det er lands-/regionstyret som bestemmer om de tilbyr et støttemedlemskap,
til hvilken pris og hvordan de registrerer støttemedlemmene.
§8.2. Ikke-medlemmer skal betale en betydelig høyere pris enn medlemmer på ANSA sine
arrangementer. Prisen skal være minimum kostpris.
§9. Alle som innehar tillitsverv i ANSA, skal være medlem i ANSA.
§10. Medlemskap i ANSA-land/regioner, lokallag og utvalg fordrer støttemedlemskap eller ordinært
medlemskap i ANSA.

Eksklusjon
§11. Generalsekretær, i samråd med ordførerkollegiet, kan ekskludere et medlem fra organisasjonen
eller frata medlemmet sitt nåværende og/eller fremtidige tillitsverv dersom vedkommende har:
- foretatt graverende misligheter.
- misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ANSA slik at andre medlemmer, tillitsvalgte, eller
organisasjonen kan være skadelidende.
§12.1. Avgjørelsen om eksklusjon kan ankes til hovedstyret. Vedkommende har rett på sakspapirer to
– 2 – uker før møtet og har tilsvarsrett i saken. Vedkommende suspenderes fra alle verv i ANSA frem
til anken er ferdig behandlet. Dersom det foreligger en politianmeldelse mot et medlem av
organisasjonen kan vedkommende suspenderes midlertidig mens saken behandles i rettsvesenet.
§12.2. Hvis opprinnelig vedtak under §11 ankes til hovedstyret, skal ankens følger avgjøres med
simpelt flertall.
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Generalforsamlingen
§13. Generalforsamlingen er ANSAs høyeste organ og trekker opp retningslinjene for
ANSAs arbeid. Spesifikt skal generalforsamlingen gjennomgå følgende punkter:
- Orientering om regnskapet for det foregående regnskapsår.
- Godkjenne revidert budsjett for inneværende regnskapsår.
- Valg av revisor.
- Vedta ANSAs handlingsplan og politiske program for den kommende perioden.
- Vedta eventuelle resolusjoner.
- Valg av sentrale tillitsvalgte.
§14. Alle medlemmer av ANSA, samt ansatte i ANSA, kan delta på generalforsamlingen med tale- og
forslagsrett. Kun «under studiene-medlemmer» har anledning til å være delegater.
Personer innbudt av hovedstyret har talerett.
Generalforsamlingen består av:
a) Landenes/regionenes delegasjoner
b) Hovedstyret
c) Ordførerkollegiet
d) Valgkomiteen
e) Kontrollkomiteen
f) ANSAs utvalg
g) Komiteer
Kun landenes/regionenes delegater har stemmerett. Landenes/regionenes delegater velges av
årsmøtene eller utpekes av lands-/regionstyrene.
§15. 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.
Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller på et
generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent av hovedstyret. Alle delegater må være medlem i
ANSA på det tidspunkt generalforsamlingen arrangeres, eller ha vært medlem i minst seks – 6 –
måneder siden forrige ordinære generalforsamling. Sentrale tillitsvalgte kan ikke være delegater.
Opptelling og utdeling av stemmer kan gjøres opptil fire – 4 – ganger i løpet av generalforsamlingen,
tidspunkt reguleres av dagsorden. Intet land/region kan ha mer enn én tredjedel – 1/3 – av stemmene.
§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.
§17. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av landene/regionene eller minst
halvparten av det totale antallet delegater er til stede.
§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 vedtekter
fordrer to tredjedels – 2/3 – flertall av de avgitte stemmene.
§19. Valg av president skjer ved alminnelig flertall. Valg av andre sentrale tillitsvalgte skjer ved simpelt
flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt for de med likt stemmeantall. Dersom én av
presidentkandidatene blir innstilt av valgkomiteen, tillegges vedkommende én ekstra stemme ved
fortsatt stemmelikhet som dermed avgjør valget. Dersom ingen av presidentkandidatene er innstilt,
avgjøres valget ved loddtrekning. Sentrale tillitsvalgte er presidenten, hovedstyret, kontrollkomiteen,
ordførerkollegiet og valgkomiteen.
§20. Personer som velges av generalforsamlingen til sentrale tillitsverv har funksjonstid fra ordinær
generalforsamling til og med ordinær generalforsamling påfølgende år. Avtroppende president
gjennomfører to – 2 – ukers overlapping med påtroppende president. Dersom det foreligger særlige
grunner kan annen sluttdato for president avtales med hovedstyret.
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§21. Generalforsamlingen ledes av ordførerkollegiet valgt på foregående generalforsamling.
§22. Generalforsamlingen velger referent som protokollfører forhandlinger og vedtak. Referat skal
innen én – 1 – måned gjøres tilgjengelig for lands-/region- og utvalgsstyrene, og alle deltakere ved
generalforsamlingen.
§23. Ordinær generalforsamling skal avholdes i Norge hvert år innen utgangen av august måned.
Følgende tidsfrister skal overholdes ved innkalling til ordinær generalforsamling:
a) senest tolv – 12 – uker før generalforsamlingen trer sammen
- fastsetter hovedstyret tidspunktet for generalforsamlingen og gjør dette kjent for
medlemmene.
- sender hovedstyret innkalling sammen med foreløpig dagsorden til lands-/regionstyrene
og de øvrige medlemmene av generalforsamlingen.
b) senest fire – 4 – uker før generalforsamlingen trer sammen
- sendes forslag til dagsorden, revidert årsregnskap, forslag til politisk og handlingsplan og
budsjett, rapport fra landene/regionene og utvalgene, vedtektsendringsforslag og andre
sakspapirer til lands-/regionstyrene, medlemmene av generalforsamlingen og medlemmer
av ANSA som har meldt til hovedstyret at de ønsker å delta på generalforsamlingen.
§24. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når hovedstyret eller minst halvparten av
landene/regionene krever det.
Senest fire – 4 – uker før ekstraordinær generalforsamling skal avholdes sender hovedstyret innkalling
sammen med forslag til dagsorden og sakspapirer til alle medlemmer.

Land/regioner
§25. All kontakt med næringsliv og myndigheter skal koordineres med næringslivskontakt,
generalsekretær eller president før kontakt opprettes.
§26. Et ANSA-land/region er definert som et geografisk og/eller politisk område som gir grunnlag for
internt samarbeid mellom medlemmene.
§27. Opprettelsen av et nytt ANSA-land/region skal godkjennes av hovedstyret. Landet/regionen skal
ha sine egne vedtekter, og disse skal ikke stride mot ANSAs formål eller vedtekter.
§28. Alle endringer av lands/regioners grenser skal godkjennes av hovedstyret.
§29. Hvert land/region skal avholde ordinært årsmøte en 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.
Dersom intet annet er bestemt, har alle medlemmer som er registrert i landet/regionen stemmerett på
årsmøtet. Land/regioner skal også avholde et årlig organisasjonskurs for medlemmene i sitt
land/region. De samme rutinene for innkalling gjelder for organisasjonskurs som for årsmøte. Lands/regionstyret kan søke hovedstyret om dispensasjon.
§30. Årsmøtet velger et lands-/regionstyre. Lands-/regionstyret skal minimum bestå av leder og
økonomiansvarlig. Lands-/regionstyret skal arbeide for medlemmenes interesser og være et bindeledd
mellom medlemmene og hovedstyret. Lands-/regionstyret skal være løpende orientert om både
hovedstyrets og gruppestyrenes arbeid.
§31. Lands-/regionstyret plikter å:
- forvalte sine midler til beste for landets/regionens medlemmer.
- levere godkjent årsregnskap, budsjett og kvartalsregnskap til sekretariatet.
- levere årsrapport til generalforsamlingen.
- følge ANSAs tillitsvalgthåndbok og økonomihåndbok.
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holde hovedstyret informert om avholdte og planlagte aktiviteter, samt ANSAlandets/regionens økonomi.

§32. 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.

Lokallag
§33. 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.
§34. Et lokallag i ANSA er definert som et geografisk og/eller politisk område som gir grunnlag for
internt samarbeid mellom medlemmene.
§35. 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 fire – 4 – uker før årsmøtet. Detaljert
innkalling og saksliste skal sendes til medlemmene minimum to – 2 – uker før årsmøtet. Alle
medlemmer som er registrert i lokallaget har stemmerett på årsmøtet. Lokallaget kan søke lands/regionstyret om dispensasjon dersom årsmøtet ikke kan gjennomføres i henhold til vedtektene.
§36. Årsmøtet velger et lokallagsstyre. Styret skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig.
Lokallagsstyret skal arbeide for medlemmenes interesser og være et bindeledd mellom medlemmene
og lands-/regionsstyret.
§37. Lokallaget pliter 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.

Presidenten
§38. Presidenten er hovedstyrets leder og er ansvarlig for det politiske arbeidet. Presidenten
representerer ANSA utad i alle saker som ikke inngår i den daglige ledelse.
§39. Nivået for presidentens økonomiske kompensasjon fastsettes årlig av hovedstyret på
hovedstyremøte #5, og trer i kraft med virkning for ny president etter påfølgende generalforsamling.
Andre styreverv i ANSA kompenseres ikke økonomisk.
§40. Dersom presidenten ikke er i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver kan hovedstyret velge en
stedfortreder for presidenten.
§41. Ved forfall av president kan hovedstyret holde suppleringsvalg av ny president. Dersom det er
mer enn seks – 6 – måneder igjen av presidentens periode skal det kalles inn til ekstraordinær
generalforsamling for valg av ny president.
§42. 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 avkortning av godtgjøringen.

Hovedstyret
§43. Hovedstyret velges av generalforsamlingen og er ANSAs høyeste organ mellom
generalforsamlingene. Hovedstyret skal arbeide i samsvar med ANSAs vedtekter og
generalforsamlingens vedtak, og er ansvarlig for ANSAs virksomhet.
§44. Hovedstyret skal komme sammen minst fire – 4 – 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.
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§45. Hovedstyret skal:
1. Påse at generalforsamlingens vedtak gjennomføres.
2. Påse at organisasjonens midler forvaltes på en forsvarlig måte og i henhold til vedtatte
budsjetter.
3. Følge opp landenes/regionenes interesser.
4. Fastsette retningslinjer for underordnede styrer, råd og utvalg.
5. Ved forfall, foreta suppleringsvalg for resterende del av valgperioden til sentrale verv.
6. Fremlegge årsrapport om sin virksomhet for generalforsamlingen.
§46. Hovedstyret består av:
- presidenten.
- seks – 6 – nåværende utenlandsstudenter.
- to – 2 – tidligere utenlandsstudenter.
- de ansatte har anledning til å ha én – 1 – representant, valgt av sekretariatet.
Med unntak av president og ansattes representant kan maksimalt to – 2 – av de øvrige
hovedstyremedlemmene tilhøre samme land/region. Dersom flere enn to kandidater fra samme
land/region blir valgt av generalforsamlingen, velges de to med flest stemmer. For nåværende
utenlandsstudenter skal man ta utgangspunkt i det landet/regionen kandidaten skal studere i under
styreperioden. Det resterende valget vil da tillegges den kandidaten med nest flest stemmer som ikke
tilhører samme land/region.
§47. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
§48. Alle medlemmene av hovedstyret har én – 1 – stemme. Ved stemmelikhet teller presidentens
stemme dobbelt.
§49. Hovedstyret skal følge opp landenes/regionenes interesser, være et rådgivende organ for lands/regionstyrene og representere ANSA Sentralt i landene/regionene.
§50. Hovedstyret skal forvalte organisasjonens midler. Presidenten, generalsekretæren eller andre
kan forplikte organisasjonen når godkjenning fra hovedstyret foreligger.
§51. Driftsregnskapet og budsjett følger kalenderåret (1. januar til 31. desember).

Administrasjon og daglig ledelse
§52. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelse av ANSAs virksomhet, representerer
ANSA utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Generalsekretæren har møte- og forslagsrett i
ANSAs hovedstyre. Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på ANSAs generalforsamling.
§53. Generalsekretæren ansettes av hovedstyret, får instruks fastsatt av hovedstyret og er ansvarlig
overfor hovedstyret. For øvrige ansatte er generalsekretæren ansettelsesmyndighet.
§54. Generalsekretær og president kan aldri være samme person.

Kontrollkomiteen
§55. Kontrollkomiteen velges av generalforsamlingen og består av maksimalt fire – 4 – medlemmer.
Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv i ANSA eller ha noe uoppgjort økonomisk
mellomværende med organisasjonen.
§56. Kontrollkomiteen skal kontrollere at hovedstyret jobber i tråd med generalforsamlingens vedtak,
vedtekter og øvrige retningslinjer. Kontrollkomiteen skal ikke fremme meninger om hovedstyrets
arbeidsmetoder eller interne prioriteringer, og skal forholde seg nøytrale i behandlingen av alle saker.
Kontrollkomiteen står kun ansvarlig overfor generalforsamlingen og skal påse at ANSAs økonomi skal
forvaltes forsvarlig. I saker der det hersker tvil rundt tolkning av ANSAs vedtekter eller vedtak kan
kontrollkomiteen presentere sin tolkning. Denne tolkningen kan overstyres av generalforsamlingen
eller hovedstyret med alminnelig flertall. Det er kontrollkomiteens oppgave å bistå hovedstyret og
generalforsamlingen i spørsmål knyttet til økonomi og/eller organisasjon der dette etterspørres.
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§57. 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.

Ordførerkollegiet
§58. Ordførerkollegiet består av en gruppe på minst to – 2 – og inntil fire – 4 – medlemmer som velges
på generalforsamlingen.
§59. Ordførerkollegiet velges på generalforsamlingen.
§60. Ordførerkollegiet skal være et rådgivende organ for hovedstyret.

Komiteer
§61. Generalforsamlingen kan opprette og oppløse spesielle komiteer når den finner det nødvendig.

Kontaktpersoner
§62. 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.

Utvalg
§63. ANSAs medlemmer kan etter godkjenning i form av vedtak i hovedstyret opprette utvalg som
arbeider for å fremme gruppers interesser.
§64. Utvalgene må ha et konkret formål og et arbeidsprogram. De kan fastsette egne vedtekter og
rammer for virke. Disse kan ikke stride mot ANSAs formål, vedtekter, eller vedtak i hovedstyret.
§65. Utvalgene skal årlig foreta rekruttering av nytt styre på en måte som gir alle medlemmer mulighet
til å melde kandidatur.
§66. Utvalgene plikter å følge ANSAs tillitsvalgthåndbok og økonomihåndbok.
§67. Utvalgsstyrer skal ha en leder. De som disponerer økonomiske midler skal også ha en
økonomiansvarlig.
§68. Hovedstyret har mandat til å legge ned eller slå sammen utvalg. Sammenslåing eller nedleggelse
fordrer kvalifisert flertall.

Valgkomité
§69. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av inntil fem – 5 – medlemmer.
Valgkomiteen velger selv sin leder.
§70. Valgkomiteen legger på generalforsamlingen frem sin innstilling til alle sentrale tillitsverv i ANSA,
med unntak av ny valgkomité som innstilles av hovedstyret. Valgkomiteens innstilling skal legges frem
senest samme dag som generalforsamlingen trer sammen. Valgkomiteen skal fremlegge kriteriene
som er lagt til grunn for dens innstilling.
§71. Valgkomiteen står for gjennomføring av samtlige valg til sentrale tillitsverv under
generalforsamlingen, med unntak av valg til ny valgkomité.
§72. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal ha sin bakgrunn fra ANSA.

ANSA-nettverk
§73. ANSA Alumni etableres som nettverk. Regler for nettverkets virke fastsettes av sekretariatet i
samråd med hovedstyret.

Vedtekter
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§74. Forslag til vedtektsendringer kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Vedtak om
endringer av vedtektene krever to tredjedeler – 2/3 – av de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes
som ikke avgitt.
§75. Vedtektsendringer trer i kraft ved hevingen av generalforsamlingen hvor de ble vedtatt og har
ikke tilbakevirkende kraft. Valg av sentrale tillitsverv for den påfølgende perioden må være forenlig
med de nye vedtektene. Generalforsamlingen kan med to tredjedels – 2/3 – flertall bestemme et annet
ikrafttredelsestidspunkt ved vedtakelsen av et vedtektsendringsforslag.
§76. Tolkning av vedtektene under generalforsamlingen tillegges ordførerkollegiet.
Generalforsamlingen kan overprøve denne tolkningen med to tredjedels – 2/3 – flertall. Mellom to
generalforsamlinger tillegges tolkning av vedtekter ordførerkollegiet.
§77. For å endre vedtektene må forslag til endringer sendes hovedstyret senest åtte – 8 – uker før
ordinær generalforsamling trer sammen. Alle vedtektsendringsforslag sendes til lands-/regionstyrene
senest fire – 4 – uker før ordinær generalforsamling trer sammen. Ordlyden i et
vedtektsendringsforslag kan forandres frem til generalforsamlingens åpning. Alternative formuleringer
settes opp mot hverandre under selve debatten.

Dokumenter
§78. Dokumenter vedtatt av generalforsamlingen er overordnet alle andre dokumenter i
organisasjonen, og overstyrer dokumenter vedtatt av andre organer i organisasjonen.
Generalforsamlingen vedtar:
- Vedtekter
- Politisk program
- Strategi
- Handlingsplaner
§78.1. Vedtekter
Vedtektene er overordnet alle andre dokumenter. Behandling av vedtektene er nærmere beskrevet i
§74-77.
§78.2. Politisk program
Politisk program er ANSAs overordnede politiske dokument. Dokumentene legger føringer for ANSAs
politiske arbeid og prioriteringer og hovedstyret kan utfylle det politiske programmet ved å vedta
mindre politiske dokumenter og resolusjoner. Denne typen mindre dokumenter skal ta utgangspunkt i
allerede eksisterende politikk.
§78.3. Strategi
ANSAs strategi vedtas hvert femte år og tar for seg organisasjonens langsiktige prioriteringer.
§78.4. Handlingsplan
ANSAs handlingsplaner vedtas årlig. Handlingsplanen fungerer som et verktøy der man vedtar
konkrete tiltak og føringer for å innfri strategien og de langsiktige prioriteringene. Strategiens
hovedfokusområder er satt for en 5-årsperiode. Generalforsamlingen vedtar en overordnet
handlingsplan for hvert driftsår. De konkrete tiltakene i handlingsplanen vedtas på ulike nivåer for å
forankres i organisasjonen.
- Generalforsamlingen vedtar en overordnet handlingsplan med tiltak for hele organisasjonen.
- Hovedstyret skal vedta en intern handlingsplan for oppfølging av strategien i sin styreperiode.
- Lands-/regionstyrene skal vedta egne handlingsplaner med lokale tiltak for oppfølging av
strategien.
- Sekretariatet skal vedta en intern handlingsplan for oppfølging av strategien.

Oppløsning
§79. En oppløsning av ANSA fordrer at to tredjedeler – 2/3 – av delegatene og to tredjedeler – 2/3 –
av landene/regionene stemmer for oppløsning.
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§80. Når et organ oppløses, skal midlene tilfalle det overordnede organ. Ved en oppløsning av ANSA,
skal det av organisasjonens midler opprettes et fond som skal dele ut stipendier til norske studenter i
utlandet. Retningslinjer for fondet skal vedtas av generalforsamlingen før oppløsningen trer i kraft.
§81. Forøvrig skal forslag om oppløsning betraktes som vedtektsendringsforslag, og skal varsles og
behandles deretter.
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