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_______________________________ 3 

 4 

Godkjenning av innkalling - Konstitueringssak 5 

 6 

FORMÅL 7 

Behandle godkjenning av innkalling til ANSAs Generalforsamling 2022. 8 

SAKSPRESENTASJON 9 

Innkalling til Generalforsamling er regulert av vedtektene:  10 

§24. Ordinær generalforsamling skal avholdes i Norge hvert år innen utgangen 11 

av august måned. Følgende tidsfrister skal overholdes ved innkalling til ordinær 12 

generalforsamling:  13 

a) senest tolv –12 –uker før generalforsamlingen trer sammen -fastsetter 14 

hovedstyret tidspunktet for generalforsamlingen og gjør dette kjent for 15 

medlemmene. -sender hovedstyret innkalling sammen med foreløpig dagsorden 16 

til lands-/regionstyrene og de øvrige medlemmene av generalforsamlingen.  17 

b) senest fire –4 –uker før generalforsamlingen trer sammen -gjøres følgende 18 

dokumenter offentlig tilgjengelig og sendes til alle medlemmer; forslag til 19 

dagsorden, revidert årsregnskap, forslag til politisk program og handlingsplan og 20 

budsjett, rapport fra landene/regionene og utvalgene, vedtektsendringsforslag og 21 

andre sakspapirer. 22 

VURDERING 23 

Innkalling til ANSAs Generalforsamling har skjedd i henhold til vedtektene. 24 

 25 

 26 

_________________________________ 27 

INNSTILLING 28 

Innstillingen presenteres på møtet 29 

 30 

31 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.02-22  
Gjelder  Konstituering 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

Godkjenning av møteledelse - Konstitueringssak 5 

 6 

FORMÅL 7 

Godkjenne møteledelse til ANSAs Generalforsamling 2022 8 

 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

ANSAs vedtekter sier følgende om møteledelse: 11 

§22. Generalforsamlingen ledes av ordførerkollegiet valgt på foregående 12 

generalforsamling. 13 

Hovedstyrets forslag til forretningsorden for Generalforsamlingen sier følgende 14 

om møteledelse: 15 

2.1 Møteledelse   16 

Møteledelsen består av ordførerkollegiet, og to andre personer som bistår 17 

ordførerkollegiet i arbeidet deres.   18 

Møteledelsen og eventuelle vikarer godkjennes under konstituering, etter 19 

innstilling fra Hovedstyret.  20 

Sekretariatet har ansvar for føring av protokoll, med bistand fra eventuelle 21 

bisittere. Sekretariatet fungerer også som generalforsamlingens fullmaktskomite. 22 

 23 

 24 

 25 

________________________________ 26 

INNSTILLING 27 

Innstillingen presenteres på møtet 28 

________________________________ 29 

30 

1 

2 
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Generalforsamlingen  

 
Sakspapir  

Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.03-22  
Gjelder  Konstituering 
 3 

_______________________________ 4 

 1 

Vedlegg til saken: 2 

1. Forslag til delegatliste 3 

 4 

Godkjenning av delegater - Konstitueringssak 5 

 6 

FORMÅL 7 

Godkjenne delegater til ANSAs Generalforsamling 2022 8 

 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

 11 

Generalforsamlingens delegater reguleres av vedtektene: 12 

 13 

§15. Generalforsamlingen består av 120 delegater. Alle land/regioner har to 14 

delegater. Deretter regnes resterende delegater ut etter Sainte-Laguësmetode, 15 

med delingstall 1, 3, 5, 7, og så videre. Utregningen skal gjøres basert på antallet 16 

unike medlemmer per land/region i foregående kalenderår. RAV (resten av 17 

verden) og Alumni skal alltid ha to delegater. 18 

 19 

§16. Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten ved ANSAs generalforsamling 20 

i Norge, eller på et generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent av 21 

hovedstyret. Alle delegater må være medlem i ANSA på det tidspunkt 22 

generalforsamlingen arrangeres, eller ha vært medlem i minst seks –6 –måneder 23 

siden forrige ordinære generalforsamling. Sentrale tillitsvalgte kan ikke være 24 

delegater. Opptelling og utdeling av stemmer kan gjøres opptil fire –4 –ganger i 25 

løpet av generalforsamlingen, tidspunkt reguleres av dagsorden. Intet land/region 26 

kan ha mer enn én tredjedel –1/3 –av stemmene. 27 

 28 
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§17. Dersom et land/region er forhindret fra å stille delegater, kan lands-29 

/regionstyret overføre landets/regionens ubenyttede delegatplasser til et annet 30 

land/region. Hovedstyret skal motta skriftlig fullmakt om dette og verifisere 31 

fullmakten før generalforsamlingen er satt.  32 

 33 

Alle delegater og varaer skal bekreftes valgt på eget skjema, som angitt i 34 

kunngjøringen av Generalforsamlingen. Eventuelle endringer i delegatlisten som 35 

den forekommer i den endelige innkallingen må godkjennes av 36 

generalforsamlingen. 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

________________________________ 56 

INNSTILLING 57 

Innstillingen presenteres på møtet 58 

________________________________ 59 

 60 
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VEDLEGG 1: Forslag til delegatliste 61 

 62 

Delegasjon Navn Kolonne1 Delegatnummer 

Alumni  Lars Berntzen Arholm  1 

Australia & NZ Malin  Aaboen Vik 2 

Australia & NZ Maria  Rønneberg 3 

Australia & NZ Johanne  Krogstad 4 

Australia & NZ Tomas  Gustavsen 5 

Australia & NZ Silje  Borger 6 

Australia & NZ Peik  Solberg 7 

Australia & NZ Sindre  Bruskeland 8 

Benelux  Lykke Celine Winther-Bay 9 

Benelux  Emilie  Schei 10 

Benelux  Hildur Kristey Steingrimsdottir 11 

Benelux  Jakob  Rodin 12 

Benelux  Karianne Folkvord Furset 13 

Benelux  Emma Louise Røsand 14 

Danmark Frida  Thomas 15 

Danmark Helene  Gyland 16 

Danmark Stephan  Nguyen 17 

Danmark Thomas Sæther  Berge 18 

Danmark Henrik Akre  Thorup 19 

Irland Alexander Mitrokhin 20 

Japan Maria Sjøblom Bjørndalen 21 

Japan Nora Berlin 22 

Latvia  Thomas Walmann Myrvang 23 

Latvia  Tuva Fløan 24 

Latvia  Nora Bouchahine 25 

Latvia  Emma  Kjellstadli 26 

Polen Miran Faraj 27 

Polen Asif Malik 28 

Polen Amir Suljevic 29 

Polen Joachim Brandvold Olsen 30 

Polen Hanne Saghagen  Schiøler 31 

Polen Diderik Nese Wetterland 32 

Polen Anna Josefine Skauen Holum 33 

Polen Karoline Otlo Gjerde 34 

Slovakia Malik Jehanzeb Iqbal 35 

Spania & Portugal Helle Serina Svendsen 36 

Spania & Portugal Andrea Larsen Fjørtoft 37 

Spania & Portugal Elise Joa 38 
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Spania & Portugal Maria Mikaela Lara  Windstad 39 

Spania & Portugal Victoria Lara Windstad 40 

Spania & Portugal Julio Martin  Espinoza 41 

Sveits  Jakob Guldahl 42 

Sveits  Marcel Grewal  Sommerfelt 43 

Sveits  Jari Holst Migliorini 44 

Sverige Anniken Falch Hillestad 45 

Sverige Michael Li  Stene 46 

Sverige Anne-Margrethe Lindaas Skeie 47 

Sverige Linnéa Dybvik 48 

Sør-Korea Ronja Elise Johansen 49 

Sør-Korea Julie Høivik Aase  50 

Sør-Korea Amund  Soland 51 

Tsjekkia Joachim Zacharias  Gjengstø 52 

Tsjekkia Andreas Raae 53 

Tsjekkia Susann  Wilson 54 

Tsjekkia Alan Ostadi 55 

Tyskland Ola Berg Edseth 56 

Tyskland Hans Møystad Heiertz 57 

Tyskland Anne  Oland 58 

Tyskland Stine Bratteng 59 

Tyskland Marte Konstanse  Torgersen 60 

UK August Sandnes 61 

UK Sara D'Arcy Shepherd 62 

UK Martin Wold 63 

UK Knut Martin Halvorsen 64 

UK Lars Bendik Larsen 65 

UK Jakob Nussle Rekdal 66 

UK Elisabeth Hagen 67 

UK Anna Handal Hellesnes 68 

UK Denise C Dørum 69 

UK Amanda Holme 70 

UK Thea Kvilhaugsvik Nygaard 71 

UK Josefin Greiff 72 

UK Kjersti Frogner 73 

UK Nora Høydahl 74 

UK Linn Rekdal Sletten 75 

UK Marte Østbye Larsen 76 

UK Jacobine Mathea Thamdrup 77 

UK Jacob Sinding 78 

UK Jacob Filip Karlsen 79 

Ungarn Elise Hummerfelt 80 
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USA Ada Thuland 81 

USA Aurora  Jarmot 82 

USA Shinam Saba Syed Shehnaz 83 

USA Silje Van Mierlo 84 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.04-22  
Gjelder  Konstituering 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Forslag til forretningsorden 5 

 6 

Godkjenning av forretningsorden – Konstitueringssak  7 

 8 

FORMÅL 9 

Vedta en forretningsorden for ANSA sin Generalforsamling 2022 10 

 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

Forretningsordenen regulerer gjennomføringen av Generalforsamlingen. Denne 13 

kommer i tillegg til vedtektenes bestemmelser.  14 

 15 

Møteledelsen planlegger og leder møtet i henhold til forretningsordenen.  16 

 17 

Alle som deltar på Generalforsamlingen (GF) har ansvar for å sette seg godt inn i 18 

forretningsordenen. En demokratisk, ryddig og effektivt GF forutsetter en felles 19 

forståelse av hvordan GF skal gjennomføres.  20 

 21 

GF gjennomføres blant annet gjennom bruk av det digitale møtesystemet 22 

GoPlenum. I GoPlenum tegner de som har talerett seg til talelisten for innlegg, 23 

replikk osv. Det er i dette systemet tilstedeværelse registreres. Det er også her 24 

voteringer gjennomføres ved at de stemmeberettigede stemmer for og mot 25 

forslag. Møteledelsen har oversikt over antallet tilstede og stemmeberettigede i 26 

GoPlenum, og får opp resultatet ved avstemninger.  27 

 28 

Dersom en delegat søker om og får godkjent permisjon fra møtet og vara skal 29 

overta delegatstatusen må dette endres i GoPlenum og andre deltakerlister for 30 

gjennomføring av valg og voteringer. For å sikre oversikt over hvem som til 31 

enhver tid har stemmerett i systemene for votering og for gjennomføring av valg 32 
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vil det kun være mulig å overdra delegatstatus på bestemte tider underveis i 33 

møtet, knyttet til intervaller på 2-3 perioder i løpet av den enkelte møtedagen. 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

________________________________ 59 

INNSTILLING 60 

Forretningsordenen godkjennes som den fremkommer i vedlegg 1  61 

________________________________ 62 
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VEDLEGG 1: FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 63 

 64 

FORRETNINGSORDEN ANSA GF 2022: 65 

 66 

1.0 GENERALFORSAMLING 67 

Generalforsamlingen er ANSA sitt øverste organ. Møtet reguleres av §13-25 68 

i ANSA sine vedtekter, samt denne forretningsordenen.  69 

1.1 GF delegater 70 

GF delegater velges av medlemmene etter § 14-15 i vedtektene.  71 

1.2 GF observatører  72 

GF observatører er regulert etter § 14 i vedtektene.  73 

Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:  74 

President 75 

Hovedstyret 76 

Kontrollkomiteen  77 

Valgkomiteen  78 

Komiteer som innstiller direkte til Generalforsamling  79 

Politiske komiteer og -utvalg 80 

 81 

 82 

Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:  83 

Sekretariatet i ANSA 84 

Vara for delegater 85 

Kandidater til presidentvervet eller hovedstyret 86 

Én representant fra HK-dir 87 

Én representant fra Norsk Studentorganisasjon (NSO)  88 

Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 89 

(NOKUT) 90 

Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond 91 

(SAIH)  92 

Én representant fra studentene i styret i Lånekassen  93 

Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet  94 

Én representant for Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) 95 

Én representant fra Elevorganisasjonen (EO) 96 

 97 

 98 

1.3 Rettigheter og plikter i møtet  99 

Godkjente delegater har møteplikt, talerett, forslagsrett og stemmerett. 100 

Delegatene godkjennes av GF etter innstilling fra Hovedstyret (HS). For å få 101 

godkjent sine delegater må medlemslaget ha levert inn bekreftelse på valg 102 

av delegater og varadelegater som angitt i kunngjøringen av 103 

Generalforsamlingen.  104 
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Observatører har i henhold til forretningsordenens punkt 1.2  tale- og forslagsrett. 105 

Andre organisasjoner og personer som inviteres til GF får gjestestatus uten tale- 106 

og forslagsrett.  107 

1.4 Beslutningsdyktighet  108 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av 109 

landene/regionene eller minst halvparten av det totale antallet delegater er 110 

til stede, i henhold til vedtektenes § 18.  111 

 1.5 Permisjoner og overdragelse av delegatstatus  112 

Dersom delegater eller observatører med møteplikt ønsker å forlate møtet 113 

underveis i forhandlingene må det søkes om permisjon. Søknad om 114 

permisjon føres på anvist sted og oversendes fullmaktskomiteen for 115 

behandling.  116 

Alle søknader om permisjon skal inneholde en begrunnelse som kan vurderes av 117 

fullmaktskomiteen. Fullmaktskomiteen behandler permisjonssøknader 118 

fortløpende. Søknader innvilges ved gyldig fravær. Med gyldig fravær menes: 119 

obligatorisk undervisning, representasjon på vegne av ANSA, sykdom, omsorg 120 

for barn eller andre tungtveiende årsaker.  Fullmaktskomiteens avgjørelse kan 121 

ankes i møtet. Delegater/observatører med møteplikt kan forlate møtet dersom 122 

deres søknad innvilges.  123 

Delegater som forlater møtet, får sin delegatstatus i det digitale møtesystemet 124 

deaktivert. Det kreves godkjenning fra fullmaktskomiteen for å overdra 125 

delegatstatus fra en delegat til en vara. Ved overdragelse av delegatstatus til en 126 

vara skal delegasjonsleder informere sekretariatet om dette på angitt måte. Da 127 

bytter av delegater og vara må registreres i det digitale møtesystemet og i 128 

systemer for gjennomføring av personvalg kan bytter kun gjennomføres etter 129 

forhåndsdefinerte tidsintervaller som opplyses om i forkant av møtet.  130 

Møteledelsen sørger for oversikt over hvem som er tilstede, stemmeberettigede 131 

og  vedtaksdyktighet i møtet gjennom registrering i det digitale møtesystemet.  132 

1.6 Ikke godkjent fravær  133 

Dersom en delegat eller en observatør forlater møtet uten godkjent 134 

permisjonssøknad, kan dette  føre til tap av delegat- eller observatørstatus 135 

på møtet.  136 

Det blir gjennomført opptelling minimum tre ganger hver dag, men gjerne langt 137 

oftere. Delegater som ikke har godkjent permisjon, og er fraværende på fire – 4 – 138 

opptellinger, mister delegatstatusen. Delegatstatus kan overdras til vara. 139 

Observatører med møteplikt som ikke har godkjent permisjon og er fraværende 140 

ved seks – 6 – opptellinger, mister observatørstatusen. 141 

Fullmaktskomiteen fører liste over tilstedeværende ved opptelling og informerer 142 

møtet dersom noen mister sin delegatstatus. Det er mulig å anke tap av delegat- 143 

eller observatørstatus i møtet.  144 
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1.7 Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur  145 

GF-deltakere plikter å gjøre seg kjent med og følge organisasjonens vedtatte 146 

prinsipper og retningslinjer for oppførsel og organisasjonskultur i henhold til 147 

tillitsvalgthåndboka, organisasjonens etiske retningslinjer og andre sentrale 148 

dokumenter. 149 

2 Midlertidige verv på Generalforsamling  150 

 151 

2.1 Møteledelse  152 

Møteledelsen består av ordførerkollegiet, og to andre personer som bistår 153 

ordførerkollegiet i arbeidet deres.  154 

Møteldelesen og eventuelle vikarer godkjennes under konstituering, etter 155 

innstilling fra Hovedstyret. 156 

Sekretariatet har ansvar for føring av protokoll, med bistand fra eventuelle 157 

bisittere. Sekretariatet fungerer også som generalforsamlingens fullmaktskomite.  158 

2.2 Tillitspersoner  159 

Tillitspersonene har ansvar for oppfølging av prinsipper for oppførsel og 160 

organisasjonskultur, og skal kontaktes vedrørende brudd eller mistanke om 161 

brudd på ett eller flere prinsipper. 162 

GF skal godkjenne tre tillitspersoner bestående av minst én fra hovedstyret, 163 

sekretariatet og GFs deltakere.  164 

3 Saksbehandling under Generalforsamlingen 165 

3.1 Lukking av møtet  166 

GFs saksbehandling er normalt åpen for offentligheten. GF kan, med kvalifisert 167 

flertall, vedta å lukke møtet. Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette 168 

foretas med kun personer med rettigheter etter §14 til stede.  169 

3.2 Innvilgning av talerett til gjester  170 

GF kan, med kvalifisert flertall, innvilge gjester talerett i enkeltsaker.  171 

3.3 Talestol  172 

Ordet tas fra anvist plass.  173 

3.4 Taletid  174 

Taletiden på innlegg skal ikke vare lenger enn to – 2 – minutter.  175 

Det gis adgang til to – 2 – replikker til hvert innlegg, med anledning til svarreplikk. 176 

Replikker skal ikke vare lenger enn ett – 1 – minutt.  177 

Redaksjonskomitéene gis fem – 5 – minutter til å fremlegge sin innstilling. 178 

Eventuell dissenstager gis maksimalt ett – 1 – minutt til å fremlegge sin(e) 179 

dissens(er). 180 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og 181 

replikkveksling i enkeltsaker, eller for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å 182 
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kutte replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til debatten. Vedtaket 183 

gjelder først etter de to neste innleggene. Personer som ikke har norsk som 184 

morsmål kan innvilges ett – 1 – minutt ekstra taletid per innlegg. 185 

3.5 Inntegning til debatt  186 

Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen elektronisk.  187 

Inntegning skjer på angitt sted i det digitale møtesystemet. Møteledelsen skal 188 

gjøre møtet oppmerksom på hvilke frister som gjelder for inntegningen.  189 

Møteledelsen har anledning til å redigere talerlisten slik at forslagsstillere får 190 

presentert sine forslag tidlig i debatten.  191 

3.6 Til orden  192 

Den som tegner seg til forretningsorden, voteringsordenen eller tidsplanen 193 

skal få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. 194 

Taletiden er da ett – 1 – minutt. Det gis ikke replikker til slike innlegg.  195 

Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike tilfeller. Møtet kan overprøve 196 

møteledelsens avgjørelse.  197 

Eventuell votering i slike saker gjøres før debatten i den aktuelle saken fortsetter.  198 

3.7 Sette strek  199 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Det 200 

innebærer at inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes. Dette 201 

vedtas med alminnelig flertall.  202 

Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av 203 

neste talers innlegg, før talerlisten så leses opp og strek er satt.  204 

3.8 Sette kontantstrek  205 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at det settes kontantstrek. 206 

Da strykes resterende navn på talerlisten og debatten avsluttes umiddelbart. 207 

Dette vedtas med kvalifisert  flertall.  208 

3.9 Innlevering og presentasjon av forslag  209 

Forslag skal leveres skriftlig på angitt måte.  210 

Alle forslag skal presenteres muntlig for GF. Forslag som er levert på forhånd, 211 

innen gitt frist, ansees som fremmet og presentert. Alle forhåndsleverte forslag 212 

gjøres tilgjengelig før møtestart. 213 

Dersom forslag blir levert av personer uten forslagsrett i møtet, blir forslaget 214 

forkastet uten videre behandling.  215 

3.10 Frister for innlevering av forslag  216 

Alle forslag skal leveres før strek er satt i debatten. 217 

Forslag til resolusjoner må leveres innen gitt frist, før møtestart.  218 
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Forslag til vedtektsendringer må være hovedstyret i hende 8 uker før 219 

begynnelsen av GF, i henhold til vedtektenes § 78. 220 

For valg gjelder egne frister. Se punkt 5. 221 

3.11 Behandling av resolusjoner  222 

GF tar først stilling til hvilke resolusjoner som skal behandles, etter 223 

innstilling fra hovedstyret. Disse blir deretter behandlet på ordinær måte i 224 

Generalforsamling.  225 

3.12 Protokolltilførsler  226 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Protokolltilførsler 227 

skal være knyttet til en sak eller saksbehandlingen, og meldes innen den 228 

aktuelle saken er lukket. 229 

Protokolltilførselen leveres skriftlig til møteledelsen på angitt sted, og referere til 230 

den aktuelle saken. Når debatten i saken er avsluttet skal protokolltilførselen 231 

presenteres muntlig for GF av den som har levert protokolltilførselen. 232 

 Protokolltilførsler blir gjort tilgjengelig for tilslutning ut neste pause i møtet. En 233 

tilslutter seg en protokolltilførsel ved å påføre fullt navn, delegatnummer og 234 

medlemslagstilknytning.  235 

3.13 Statistikk  236 

Elektronisk registrert informasjon om innlegg fra talerstolen, per institusjon og 237 

kjønn, skal anonymiseres og gjøres tilgjengelig.  238 

4 Voteringer  239 

4.1 Gjennomføring av voteringer  240 

Votering gjennomføres i digitalt møtesystem. Voteringene gjennomføres av 241 

møteledelsen og resultatet kontrolleres og kunngjøres av møteledelsen.  242 

4.2 Definisjoner 243 

a) Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er 244 

flere for enn mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte 245 

stemmer.  246 

b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende 247 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  248 

c) Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende 249 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  250 

d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3/4 av de tilstedeværende 251 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  252 

4.3 Avgjørelse av votering  253 

Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt.  254 

4.4 Prøvevotering  255 

Delegater, møteledelsen og medlemmer av møtets redaksjonskomiteer kan 256 



  

 

 17 av 161  
 

foreslå prøvevotering. Dersom dette foreslås skal prøvevoteringen gjennomføres 257 

umiddelbart etter at pågående innlegg og replikkveksling er ferdig.  258 

4.5 Votering over flere forslag under ett  259 

Møteledelsen kan foreslå å votere over flere forslag under ett (blokkvotering).  260 

Delegater kan kreve separat votering på enkeltforslag. Møteledelsen åpner for 261 

dette før hver voteringssekvens.  262 

Forslag om blokkvotering avgjøres med alminnelig flertall.  263 

5 Valg  264 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå elektronisk. Ved 265 

personvalg benyttes preferansevalg, i tråd med vedtektenes § 20. 266 

Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes, med mindre en 267 

kandidat eller delegat krever ordinært valg.  268 

5.1 Fremme kandidatur  269 

Kandidater må fremmes på eget skjema gjort tilgjengelig av valgkomitéen, innen 270 

gitte frister. 271 

5.2 Trekke kandidatur  272 

Dersom en kandidat ønsker å trekke sitt kandidatur, må kandidaten formidle dette 273 

skriftlig til GF@ANSA.no innen gitt frist. Kandidater er selv ansvarlig for å gjøre 274 

seg kjent med hvilke frister som gjelder. Fristen for å trekke kandidatur er alltid lik 275 

fristen for å stille.  276 

5.3 Presentasjon av kandidater og valgkomiteens innstilling  277 

Alle kandidatpresentasjoner skal gjøres tilgjengelig for GF. Valgkomiteen 278 

presenterer sine innstillinger til valgene som fastsatt i tidsplanen for møtet.  279 

5.4 Valgtale  280 

Kandidater til president, hovedstyret, kontrollkomiteen, ordførerkollegiet og 281 

andre komiteer gis anledning til korte valgtaler.  282 

Taletiden fastsettes av møteledelsen, men skal maksimalt være tre – 3 – minutter 283 

for Presidentkandidater og  to – 2 – minutter for de andre ovennevnte vervene. 284 

Det gis ikke anledning til å holde støttetaler eller ytterligere presentasjoner av 285 

kandidatene. 286 

 287 

Dersom en kandidat, som har anledning til å holde valgtale, ikke selv er til stede, 288 

kan en annen person med talerett i møtet holde valgtalen på vegne av 289 

kandidaten.  290 

Kandidater til øvrige verv blir presentert gjennom sin kandidatpresentasjon, som 291 

skal gjøres tilgjengelig for GF.  292 

mailto:GF@ANSA.no
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5.5 Kunngjøring av valgresultat  293 

Fullmaktskomitéen oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene velges i ved 294 

offentliggjøring av valgresultatene. Stemmetallene for President skal 295 

offentliggjøres. Stemmetallene til de øvrige vervene offentliggjøres ikke, men den 296 

enkelte kandidat kan etterspørre eget stemmetall.  297 

6 Sluttbestemmelser  298 

6.1 Spørsmål som ikke er regulert  299 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom 300 

vedtektene, skal GF, med alminnelig flertall, avgjøre hvilken praksis som skal 301 

gjelde.  302 

6.2 Fravik fra forretningsordenen  303 

Dersom et spørsmål ikke er regulert gjennom vedtektene, kan Generalforsamling, 304 

med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet. 305 

 306 

 307 

 308 

 309 

 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

 315 

 316 

 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

 322 

 1 

 2 

 3 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.05-22  
Gjelder  Konstituering 
 4 

_______________________________ 5 

Vedlegg til saken: 6 

1. Forslag til saksliste til generalforsamling 2022  7 

 8 

Godkjenning av Saksliste - Konstitueringssak 9 

 10 

FORMÅL 11 

Godkjenne endelig saksliste til ANSA sin Generalforsamling 2022. 12 

 13 

SAKSPRESENTASJON 14 

Vedtektene definerer Generalforsamlingens oppgaver:  15 

§13. Generalforsamlingen er ANSAs høyeste organ og trekker opp 16 

retningslinjene for ANSAs arbeid. Spesifikt skal generalforsamlingen gjennomgå 17 

følgende punkter:   18 

- Orientering om regnskapet for det foregående regnskapsår.   19 

- Godkjenne revidert budsjett for inneværende regnskapsår.   20 

- Valg av revisor.   21 

- Vedta ANSAs handlingsplan og politiske program for den kommende perioden.  22 

- Vedta eventuelle resolusjoner.   23 

- Valg av sentrale tillitsvalgte.  24 

 25 

Sentrale tillitsvalgte er reguleres i §20 i ANSAs vedtekter  26 

§20. Valg av president skjer ved alminnelig flertall. Valg av andre sentrale 27 

tillitsvalgte skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt for de 28 

med likt stemmeantall. Dersom én av presidentkandidatene blir innstilt av 29 

valgkomiteen, tillegges vedkommende én ekstra stemme ved fortsatt 30 

stemmelikhet som dermed avgjør valget. Dersom ingen av presidentkandidatene 31 

er innstilt, avgjøres valget ved loddtrekning. Sentrale tillitsvalgte er presidenten, 32 

hovedstyret, kontrollkomiteen, ordførerkollegiet og valgkomiteen.   33 

 34 
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Dokumenter vedtatt av Generalforsamlingen:  35 

§82. Dokumenter vedtatt av generalforsamlingen er overordnet alle andre 36 

dokumenter i organisasjonen, og overstyrer dokumenter vedtatt av andre organer 37 

i organisasjonen. Generalforsamlingen vedtar: - Vedtekter - Politisk program - 38 

Strategi – Handlingsplaner 39 

 40 

 41 

VURDERING 42 

Generalforsamlingen må gjennomgå sakene som er definert i vedtektene. Styret 43 

har også innstilt å behandle en sak om Kontrollkomiteens retningslinjer, da denne 44 

saken har stor verdi for organisasjonen.   45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

_______________________________ 61 

INNSTILLING 62 

Generalforsamlingen vedtar sakslisten slik den fremkommer i vedlegg 1 63 

_______________________________ 64 

 65 
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VEDLEGG 1: Forslag til saksliste 66 

 67 

GF66 KONSTITUERING  68 
GF66 00.01-22  Godkjenning av innkalling  69 
GF66 00.02-22  Godkjenning av møteledelse  70 
GF66 00.03-22  Godkjenning av delegater  71 
GF66 00.04-22  Godkjenning av forretningsorden  72 
GF66 00.05-22  Godkjenning av saksliste  73 
GF66 00.06-22  Godkjenning av tidsplan  74 
GF66 00.07-22  Godkjenning av fullmaktskomite 75 
GF66 00.08-22  Godkjenning av tillitspersoner  76 
GF66 00.09-22  Godkjenning av protokollunderskrivere  77 

GF65 RAPPORTER OG ORIENTERINGER  78 
GF66 01.01-22  Årsberetning ANSA Sentralt  79 
GF66 01.02-22  Årsberetning ANSA Lokalt  80 
GF66 01.03-22  Beretning ANSA Kontrollkomité  81 
GF66 01.04-22  Beretning ANSA Revisor 82 

GF66 DISKUSJONSSAKER  83 
GF66 02.01-22 Politisk debatt  84 

GF66 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER  85 

GF66 03.04-22  Regnskap for 2021 86 
GF66 03.05-22  Revidert budsjett 2022  87 

GF66 VALG  88 
GF66 04.01-22  Valg  89 

GF66 STYRINGSDOKUMENTER 90 
GF66 03.01-22  Vedtekter  91 
GF66 03.02-22  Handlingsplan 2022/2023 92 
GF66 03.03-22  Politisk plattform 2022/2023  93 

GF66 INNKOMNE SAKER 94 
GF66 03.06-22 Kontrollkomiteens Retningslinjer  95 

 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.06-22  
Gjelder  Konstituering 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Forslag til tidsplan til generalforsamlingen 2022 5 

 6 

 7 

Godkjenning av tidsplan - Konstituering 8 

 9 

FORMÅL 10 

Vedta en tidsplan for ANSAs Generalforsamling 2022. 11 

 12 

SAKSPRESENTASJON 13 

Tidsplanen regulerer hvordan tiden under Generalforsamling skal disponeres. 14 

Møteledelsen har ansvar for å bistå Generalforsamlingen med å overholde 15 

vedtatt tidsplan, for eksempel gjennom å foreslå endring i taletid, kutt av 16 

replikker, eller å sette strek. Taletid er regulert av forretningsordenen.  17 

VURDERING 18 

Å sikre en god behandling av alle sakene til Generalforsamlingen (GF) krever at 19 

oppsatte tider overholdes så langt det er mulig. GFs varighet kan ikke endres, og 20 

tidspunkt for eksempel på måltider er også svært vanskelig å flytte da dette er 21 

koordinert med hotellet. Dersom GF velger å bruke mer tid på en sak enn det 22 

som er satt av i forslaget til tidsplan, innebærer det mindre tid til å behandle 23 

øvrige saker.  24 

Møtestart fredag kl. 13 og møteslutt søndag kl. 15 er generalforsamlingens 25 

tidsramme. 26 

Det er mange hensyn som må tas i en tidsplan. Konstituering må naturligvis finne 27 

sted først, og det er viktig å godkjenne forretningsorden så tidlig som mulig slik at 28 

rammene for møtet er gitt. Vedtektene bør behandles tidlig, da endringer i 29 

vedtektene kan ha innvirkning på resten av møtet. Politisk program og 30 

handlingsplan bør vedtas før personvalg, da tillitsvalgte må vite hvilke 31 

styringsdokumenter de må forholde seg til og stille seg bak dersom de blir valgt.  32 

Utover sakene i sakslisten, foreslås det å sette av tid til en workshop hvor 33 

generalforsamlingen i et løst format kan komme med innspill til arbeidet med 34 

ANSAs nye strategi. ANSAs inneværende strategi varer til 2023, og det å kunne 35 
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ha med seg generalforsamlingens innspill til nytt strategiutkast kan være svært 36 

verdifullt. 37 

Rekkefølgen på valg er lagt slik at kandidater har mulighet til å stille til andre verv 38 

om de ikke blir valgt der de først stiller. Lunsjpausen er derfor lagt slik at det er 39 

mulig for kandidater som ikke blir valgt til president eller hovedstyret å vurdere å 40 

stille til andre verv i organisasjonen.  41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

_________________________________ 63 

INNSTILLING 64 

Tidsplanen godkjennes slik den forekommer i vedlegg 1. 65 

_________________________________ 66 



  

 

 24 av 161  
 

 67 

VEDLEGG 1: Forslag til tidsplan generalforsamlingen 2022  68 

 69 

Tidspunkt Fredag 

11:00 Registrering og lett servering 

12:45 Oppmøte i salen 

13:00 Møtestart og velkommen 

13:30 Workshop 

15:00 Pause 

15:15 Konstituering 

15:45 Årsberetning ANSA Sentralt 

16:00 Pause med lett servering 

16:30 Årsberetninger ANSA Lokalt 

17:00 Beretning Kontrollkomiteen 

17:30 Debatt om Kontrollkomiteens retningslinjer 

18:00 Regnskap 2021 

18:30 Beretning ANSA Revisor 

18:45 Votering – Kontrollkomiteens Retningslinjer 

19:00 Møteslutt for dagen 

19:30 Middag 

20:30 Valgkomiteens Innstilling og Presidentdebatt 

21:00 Sosialt med hovedstyret 

 70 

Tidspunkt Lørdag 

09:00 Møtestart 

09:15 Generell politisk debatt 

10:30 Forslag til politisk program legges frem 

11:00 Pause 

11:15 Debatt om politisk program 

13:00 Lunsj 

14:00 Fortsette politisk program 

14:30 Revidert budsjett  

15:30 Forslag til vedtektsendringer legges frem 

15:45 Pause med lett servering 

16:15 Debatt om vedtektsendringer 

17:30 Handlingsplan 

17:45 Votering handlingsplan 

18:00 Møteslutt for dagen 

19:00 Aperitiff 

  

20:00 Middag 
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Tidspunkt Søndag 

07:30 Frokost og utsjekk før møtestart 

09:00 Votering - Vedtektsendringer 

09:45 Valg – President 

10:15 Votering – Politisk program 

11:00 Valgresultat – President 

11:05 Valg – Hovedstyret 

12:05 Valgresultat – Hovedstyret 

12:15 Valgkomiteen legger frem sin innstilling til øvrige verv 

12:30 Valg – Kontrollkomiteen 

12:45 Valg - Ordførerkollegiet 

13:00 Lunsj 

13:30 Valg – Valgkomiteen 

13:45 Valgresultat – Kontrollkomiteen, Ordførerkollegiet, Valgkomiteen 

14:00 Valg – Revisor 

14:15 Valgresultat – Revisor og Ordenskollegiet 

14:30 Møtet heves 

15:00 Møteslutt 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.07-22  
Gjelder  Konstituering 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

Godkjenning av fullmaktskomite - Konstituering 5 

 6 

FORMÅL 7 

Godkjenne fullmaktskomite til ANSAs Generalforsamling 2022 8 

 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

 11 

I henhold til den foreslåtte forretningsordenen fungerer ANSAs sekretariat som 12 

fullmaktskomite under Generalforsamlingen: 13 

2.1 Møteledelse  14 

Møteledelsen består av ordførerkollegiet, og to andre personer som bistår 15 

ordførerkollegiet i arbeidet deres.  16 

Møteledelsen og eventuelle vikarer godkjennes under konstituering, etter 17 

innstilling fra Hovedstyret. 18 

Sekretariatet har ansvar for føring av protokoll, med bistand fra eventuelle 19 

bisittere. Sekretariatet fungerer også som generalforsamlingens fullmaktskomite. 20 

Fullmaktskomiteens oppgaver reguleres av den gjeldende forretningsorden.  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

________________________________ 26 

INNSTILLING 27 

Innstillingen presenteres på møtet 28 

________________________________ 29 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.08-22  
Gjelder  Konstituering 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

Godkjenning av tillitspersoner - Konstituering 5 

 6 

FORMÅL 7 

Godkjenne en tillitsperson til ANSAs Generalforsamling blant møtets deltakere. 8 

 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

I hovedstyrets forslag til forretningsorden står det følgende om tillitspersoner: 11 

2.2 Tillitspersoner  12 

Tillitspersonene har ansvar for oppfølging av prinsipper for oppførsel og 13 

organisasjonskultur, og skal kontaktes vedrørende brudd eller mistanke om 14 

brudd på ett eller flere prinsipper. 15 

GF skal godkjenne tre tillitspersoner bestående av minst én fra hovedstyret, 16 

sekretariatet og GFs deltakere. 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

_______________________________ 25 

INNSTILLING 26 

Innstillingen presenteres på møtet 27 

________________________________ 28 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 00.09-22  
Gjelder  Konstituering 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

Godkjenning av protokollunderskrivere - Konstituering 5 

 6 

FORMÅL 7 

Godkjenne underskrivere av Generalforsamlingens protokoll 8 

 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

Protokollen skal alltid signeres av møteleder. Møteleder er regulert i vedtektene 11 

og godkjennes under konstitueringen av generalforsamlingen. I tillegg skal det av 12 

generalforsamlingens delegater velges en person til å medundertegne 13 

protokollen sammen med møteleder. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

________________________________ 25 

INNSTILLING 26 

Innstillingen presenteres på møtet 27 

________________________________ 28 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Generalsekretær og 

President 
Saksnummer  GF66 01.01-22  
Gjelder  Rapporter og orienteringer 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Årsberetning ANSA Sentralt 5 

 6 

Årsberetning ANSA Sentralt - Orienteringssak 7 

 8 

FORMÅL 9 

Hovedstyret og generalsekretær orienterer generalforsamlingen om ANSA 10 

Sentralt sitt virke for perioden 2021/2022. 11 

 12 

SAKSPRESENTASJON 13 

I henhold til vedtektene §46 skal Hovedstyret presentere en årsberetning for sitt 14 

virke til generalforsamlingen. 15 

 16 

VURDERING 17 

Årsberetningen er til for at generalforsamlingen skal få innsikt i ANSA Sentralt sitt 18 

arbeid mellom hver generalforsamling, og presenterer delegatene en mulighet for 19 

å stille oppklarende eller utdypende spørsmål om arbeidet som blir gjort av 20 

hovedstyret og sekretariatet. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

________________________________ 26 

INNSTILLING 27 

Generalforsamlingen tar årsberetningen til orientering. 28 

________________________________ 29 

 30 
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VEDLEGG 1: Årsberetning ANSA Sentralt 31 

Oslo, 5. mai 2022 32 

Kjære alle sammen! 33 

I årsberetningen til den 65. Generalforsamling i fjor ble de skrevet at det hadde 34 

vært et spesielt år for ANSA. Når vi står her og skriver denne beretningen, er det 35 

vanskelig å si noe annet enn at det jammen har vært enda et spesielt år. 36 

I februar 2022 så vi frem til en vakker vår, hvor tillitsvalgte i de aller fleste land 37 

endelig kunne begynne å se bort fra koronarestriksjoner i sitt arbeide. Selv om 38 

dette jo stemte, så gikk det ikke lang tid før vi innså at det allikevel ville bli nok en 39 

periode med fokus på beredskap.  40 

Da Russland i strid med folkeretten invaderte Ukraina 24 februar 2022, mistet 41 

folket i Ukraina sin grunnleggende trygghet og frihet. Situasjonen som har 42 

oppstått etter krigens utbrudd i Ukraina gjør sterkt inntrykk på oss som 43 

organisasjonen for utenlandsstudenter, og den rokker ved ANSAs 44 

grunnprinsipper som organisasjon.  45 

Tross mange globale utfordringer det siste året, ser det i det minste omsider ut til 46 

at pandemien nærmer seg slutten. ANSA har aldri før hatt et så høyt medlemstall 47 

som i første kvartal 2022. Februar 2020 nådde ANSA samme milepæl - et høyere 48 

medlemstall enn noen gang før. At vi nå ikke bare er tilbake på dette nivået, men 49 

godt forbi, vitner om at det er mange som har lagt en iherdig innsats i 50 

organisasjonen den siste perioden.  51 

Det er en ære å få være tilbake på fysisk generalforsamling med ANSA. For noen 52 

av oss er det første gang på generalforsamling, andre har kun deltatt digitalt, og 53 

heldigvis har vi et par veteraner blant oss som kan minne oss om hvordan ting 54 

har blitt gjort før.  55 

Vi gleder oss til time etter time med debatt og innspill til ANSAs videre drift. For at 56 

ANSA skal kunne fortsette å vokse som vi gjør akkurat nå, er det helt essensielt 57 

at akkurat du deler dine tanker og ditt engasjement. Vi håper at denne 58 

årsberetningen kan være et godt grunnlag for helgens diskusjoner!  59 

Det er en ære for oss begge to å endelig kunne ønske dere hjertelig velkommen 60 

til fysisk Generalforsamling for første gang siden 2020!  61 

Med beste hilsen, 62 

 63 

                   64 

Sine Schei                              Hanne Refsdal 65 

President                                 Generalsekretær 66 
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Årsberetning 2021-2022 67 

 68 

1. Drift av ANSA i perioden 2021-2022 69 

ANSAs sekretariat har i 2021 bestått av 12,50 årsverk:  70 

• 12 ansatte i 100 prosent stilling.  71 

• 1 ansatt i 20 prosent stilling.  72 

• Samlet deltidsarbeidende utgjør en 49,9 prosent stilling  73 

 74 

2. Informasjonsarbeid i ANSA 75 

Digital kundeservice 76 

Etter å ha testet ut chatbot på nettsidene i tre år tok ANSA en beslutning om å 77 

legge ned denne funksjonen i 2021. I oktober tok vi i bruk en løsning for digital 78 

kundeservice; Kundo. Løsningen har mailbesvarelser og kundeforum samlet på 79 

ett sted, og vil etter hvert gi oss bedre muligheter for å innhente god statistikk på 80 

de henvendelsene vi mottar. Mellom begynnelsen av oktober og ut desember 81 

2021 mottok vi 381 henvendelser via Kundo. Det var 1271 sidevisninger på 82 

forumet med 32 sidevisninger per svar. Mest populære tema for spørsmål var: 83 

1. Studier i Danmark  84 

2. Studier i Spania 85 

3. Psykologistudier i utlandet  86 

4. Studier i USA  87 

5. Studier i UK  88 

6. Medisinstudier i utlandet  89 

7. Studier i Tyskland 90 

8. Studier i Nederland 91 

9. Studier i Sverige 92 

10. Studier i Australia 93 

 94 

 95 

 96 

 97 
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I 2021 har vi brukt følgende medier* for kommunikasjon med og ut til brukerne:  98 

• Telefon  99 

• Epost + forum (Kundo)•veiledninger (digitale)  100 

• Webinar  101 

• www.ansa.no 102 

• Studieguide/nyhetsbrev  103 

• Skolebesøk  104 

• «Oppdag verden» - ANSAs studiemesse  105 

 106 

*ANSA er også på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter 107 

 108 

Chatbot 109 

ANSAs chatbot har i 2021 mottatt ca. 22 00 henvendelser. Live-chat funksjonen i 110 

chatboten ble gjort tilgjengelig i våre åpningstider ved behov. Brukerne fikk da 111 

direkte kontakt med en ansatt fra ANSA. Ca. 325 brukere har fått hjelp via live 112 

funksjonen.  113 

Henvendelser per telefon og epost 114 

Antallet telefoner har i 2021 gått litt ned, og antallet mailhenvendelser har gått litt 115 

opp. 116 

Vi regner med at Kundo-forumet vil bli sentralt etter hvert som det blir fylt opp 117 

med flere innlegg. Spørsmål som mange stiller vil dermed enkelt kunne besvares 118 

der og oppdateres etter hvert. 119 

Figur: telefoner mottatt til ANSA studieveiledning 2010-2021 120 

 121 

 122 

http://www.ansa.no/
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Veiledninger 123 

Tallet på antall enkeltveiledninger som ble bestilt gikk opp til nærmere 700 124 

enkeltveiledninger i 2021 mot 497 året før. En-til-en veiledning varer i 30 minutter 125 

og avholdes på telefon eller via Zoom. ANSAs veiledning er hjelp til selvhjelp 126 

hvor man får verktøyene man trenger for å søke studier i utlandet på egen hånd.  127 

Land vi får veldig mange henvendelser om, som Danmark, Storbritannia, USA, 128 

Australia og medisinerlandene i Sentral-Europa har ikke tilbud om 129 

enkeltveiledning, men her blir det satt opp webinar med høy frekvens. 130 

Webinarer  131 

Tallet for påmeldte til ANSAs webinarer om studier i utlandet ble over fordoblet i 132 

2021 sammenlignet med 2020. Det ble avholdt 74 webinarer om studier i utlandet 133 

ut mot før-segmentet i 2021 med 2496 påmeldte, (oppmøteprosent er ca. 60%.) I 134 

2020 holdt ANSA 80 webinarer, men antallet påmeldinger var (kun) 1088.  135 

Tabell nedenfor viser de land hvor vi tilbyr webinar om studiemuligheter. Disse er 136 

valgt ut etter etterspørsel. Noen av webinarene går en gang per måned, andre 137 

kun en gang per år. Tabellen under viser antall deltakere totalt på alle 138 

webinarene for det landet i løpet av hele året. 139 

Frankrike 70 

Tyskland 66 

Spania 57 

Sverige 46 

Sør-Korea 37 

Italia 31 

Nederland 31 

Irland 22 

Japan 22 

Canada 20 

 140 
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Nettsidene: www.ansa.no  141 

I løpet av 2021 har informasjon om medlemskap, forsikring og medisinstudier 142 

vært blant de mest besøkte sidene. I tabellen under ser vi hvor mange unike 143 

sidevisninger medlemskap, forsikring og medisinstudier har fått i løpet av år 144 

Side Unike Sidevisninger 

Medlemskap 26 733 

Forsikring 15 956 

Medisinstudier 14 873 

 145 

Tabellen under presenterer de mest besøkte landsidene på ansa.no i 2021. 146 

Danmark har alltid vært et populært studieland blant norske studenter. I tillegg til 147 

Danmark, var landsidene for Polen og Sverige også godt besøkt i 2021. Dette er 148 

studenter som ønsker å finne mer informasjon om psykologi- og medisinstudier. 149 

Side Sidevisninger 

Danmark 11 620 

Polen 9 594 

Sverige 5,805 

 150 

Nyhetsbrev 151 

ANSA har i løpet av 2020 opprettet nyhetsbrev (Studieguider) som studentene 152 

kan få tilsendt automatisk. Hittil er det utarbeidet studieguder om studier de 5 153 

landene som ANSA får flest spørsmål om. Tilbudet skal utvides til å gjelde flere 154 

land i fremtiden. Totalt har 2000 elever og studenter registrert seg for å motta 155 

studieguide fra ANSA. 156 

http://www.ansa.no/
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En gang pr. mnd. sender ANSA også ut nyhetsbrev til rådgiverne i den 157 

videregående skole med informasjon om studier i utlandet. 158 

Skolebesøk 159 

Året 2021 holdt vi foredrag ved 17 videregående skoler, 9 av disse var fysiske og 160 

8 var digitale. På grunn av nedstengning store deler av året fikk vi ikke reist til 161 

flere deler av landet. 162 

ANSAs turné: Oppdag verden – gjennom studiene  163 

Tabell: Besøk ved videregående skoler i 2021 164 

 165 

Høsten 2021 ble det for fjerde gang arrangert en skoleturene om studier i 166 

utlandet sammen med 15 etisk godkjente agenter, Education USA, stiftelsen 167 

NORAM og Lånekassen. Erfaring med dette fra tidligere år har vært positiv og 168 

det var ønske om å gjenta suksessen. Grunnet Covid19 ble arrangementet hybrid 169 

i år, med både fysiske og digitale aktiviteter. Studiemesse med alle aktører ble 170 

gjennomført fysisk hos Foss vgs., Blindern vgs., Lambertseter vgs., Oslo 171 

Katedralskole, Ås vgs., og Ullern vgs. Elevene fikk høre en 15 minutters 172 

presentasjon av ANSA, og så mulighet til å snakke med aktørene på stand i 30 - 173 

60 minutter. Elevene ble delt i grupper for å overholde smittevernreglene. ANSA 174 

holdt også foredrag hos Munch vgs. I tillegg ble det arrangert en nettbasert 175 

utdanningsmesse over tre kvelder der vi holdt 18 presentasjoner om ulike 176 

land/fag. Aktørene deltok i breakout-rooms slik at deltagerne kunne stille de 177 

spørsmål. Rundt 900 elever deltok på de fysiske arrangementene og ca. 270 178 

deltok på den digitale messen. 179 

Målet med turnéen er å gi elevene på videregående skoler en komplett oversikt 180 

over studiemulighetene i utlandet. Ved å samle alle aktører for utdanning i 181 

utlandet til en felles studiemesse er det enklere for elevene å forstå at de har 182 

mange valg, og ikke bare en aktør som tilfeldigvis besøker skolen en dag. Det gis 183 

i tillegg oversikt over hvilke finansierings- og godkjenningsordninger som er 184 

Ullern vgs. Digitalt Oslo Katedralskole Fysisk

Elverum vgs. Digitalt Ås vgs. Fysisk

Knarvik vgs. Digitalt Foss vgs. Fysisk

Valle Hovin vgs. Digitalt Lambertseter vgs. Fysisk

Høyanger vgs. Digitalt Blindern vgs. Fysisk

F21 vgs. Digitalt Munch vgs. Fysisk

Nøtterøy vgs. Digitalt Ullern vgs. (okt) Fysisk

Kongshavn vgs. Digitalt Glemmen vgs. Fysisk

3 x Online utdanningsmesser Digitalt Natur vgs Fysisk



  

 

 36 av 161  
 

aktuelle å vite om hvis de velger å studere i utlandet. Slik kan elevene bli bedre 185 

informert og gjøre et mer reflektert valg. Informasjonen når også de som kanskje 186 

ikke har overveiet utlandet som et alternativ. På denne måten slipper rådgiverne 187 

på skolene å arrangere utallige presentasjoner gjennom hele året med ulike 188 

næringslivsaktører. Tilbakemelding fra de videregående skolene vi har besøkt 189 

tidligere har vært utelukkende positiv, så vi håper på å kunne gjennomføre det på 190 

vanlig vis i 2022. 191 

ANSA-godkjenning av agenter 192 

I 2021 var det tid for ny runde med godkjenning av agenter for de etiske 193 

retningslinjene, nå for perioden 2022-24. Retningslinjene ble i tillegg revidert, og 194 

det ble lagt til noen nye krav. Blant annet må alle ANSA godkjente agenter ha 195 

jevnlig oppdaterte nettsider på norsk med tydelig informasjon om godkjenning og 196 

autorisasjon der det er relevant. ANSA kan også sende skriftlig advarsel og gi 197 

beskjed om at agenten må rette opp feilen ved brudd på retningslinjene. Det vil 198 

også bli obligatorisk medlemskap i ANSAs klagenemnd for alle som knytter seg til 199 

ANSAs etiske retningslinjer. 200 

Våren 2021 ble det avholdt et opplæringskurs i regi av Lånekassen. Dette kurset 201 

går gjennom de nye forskriftene for utbetaling av studiestøtte og er nå 202 

obligatorisk å delta på årlig for agenter som er godkjente av ANSA. I november 203 

2021 var tema for møtet nye retningslinjer og ANSAs klagenemnd for studier i 204 

utlandet som har oppstartsmøte i 2022.  (se vedlegg for oversikt over etisk 205 

godkjente agenter per januar 2022)  206 

*Etter initiativ fra ANSA er det lansert etiske retningslinjer for leverandører av 207 

studier og skolegang i utlandet. Retningslinjene innebærer at den seriøse delen 208 

av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av 209 

studentene og elevene. Flere leverandører av studier og skolegang i utlandet 210 

legger frem rutiner som er i tråd med de etiske retningslinjene. De etiske 211 

retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes etiske standarder 212 

og krav. Formålet er å tydeliggjøre grunnprinsippene i forventningene til 213 

leverandører av utdanning i utlandet. De etiske retningslinjene beskriver 214 

utdanningsleverandørens forpliktelser og krav i forbindelse med 215 

forretningspraksis og personlig atferd.   216 

ANSAs testsenter 217 

ANSAs testsenter åpnet august 2018 og tilbyr TOEFL og GRE testene. ANSA er 218 

ETS - Certified Test Administrator Site for the TOEFL iBT test og GRE testen. 219 

ANSA er nå det eneste testsenter i Norge som tilbyr TOEFL-testen, etter 220 

nedstenging av testsenteret i Moss i november 2021. 221 
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TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) er den mest utbredte 222 

engelsktesten i verden og godkjennes i over 130 land, av over 10 000 223 

universiteter og læresteder. Testen foregår 2-5 ganger i måneden hos ANSA 224 

testsenter og er aktuelt både for norske studenter som ønsker å studere i 225 

utlandet og for utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge. 226 

GRE (Graduate Record Examinations) er en opptakstest aktuell for 227 

mastergradsøkere innen samfunnsfag eller lignende fag i USA og andre land. 228 

Testen vurderer verbale, kvantitative og analytiske skriveferdigheter. Testen 229 

foregår 2-3 ganger i året hos ANSA testsenter. 230 

ANSAs testsenter har sine egne lokaler på Rosenholmcampus, i 231 

Rosenholmveien 25 (på grensen til Oslo, i Kolbotn). Maks kapasitet er 22 232 

testdeltakere. Enkelte uker mellom januar og april 2021 var testsenter helt stengt 233 

og kapasiteten har variert og blitt redusert i hele 2021 som følge av covid 19-234 

restriksjoner.  235 

ETS utviklet og iverksatte en online-løsning i starten av 2020 for testdeltakere 236 

som ikke kunne reise og ta TOEFL testen på et testsenter på grunn av 237 

pandemien. Denne løsningen har blitt videreført og kalles for TOEFL – home 238 

edition.  239 

Til tross for online-løsningen, oppleves ANSA testsenter fortsatt som et veldig 240 

attraktivt tilbud for norske studenter og testsenteret er ofte fullbooket flere uker og 241 

måneder i forkant av hver test.  242 

Test Antall tester 2021 Antall deltakere 

TOEFL 31 441 

GRE 1 2 

I tillegg til TOEFL testen startet ANSA å tilby CFA testen i mai 2021. CFA står for 243 

Chartered Financial Analyst. Dette er et tilbud som er under vurdering og ANSA 244 

vil avgjøre om denne testen blir videreført i de kommende årene.  245 

 246 

 247 
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Aktiviteter for ANSA Informasjonssenter 2021  248 

• ANSA har holdt foredrag ved 17 videregående skoler, 9 fysisk og 8 digitalt 249 

• ANSA har holdt to rådgiverseminarer i løpet av året, begge var digitale  250 

• ANSA har avholdt møter med en rekke sentrale eksterne aktører 251 

• ANSA har avholdt 74 webinar om studier i en rekke ulike land, samt spesifikke 252 

studieretninger 253 

• ANSA har sendt ut nyhetsbrev til rådgivere i hele Norge 254 

• ANSA har sendt ut brosjyren Verden i hånda til alle videregående skoler i hele 255 

landet 256 

• ANSA har svart for Ung.no gjennom hele året 257 

• ANSA har deltatt på Ta Utdannings studiemesse for 2021, denne gangen 100% 258 

digitalt 259 

• ANSA har arrangert sin egen skoleturnè “Oppdag Verden” 260 

Prioriterte land  261 

Informasjonssenteret følger regjeringens Panorama Strategi for forskings- og 262 

høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, 263 

Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021–2027). 264 

USA  265 

ANSA har i 2021 deltatt på møter med Den Amerikanske Ambassaden, og med 266 

Den Norske Ambassaden i USA. Det har blitt holdt webinar om studier i USA en 267 

gang i måneden gjennom hele 2021. Informasjon om de ulike stipendmulighetene 268 

til studier i USA har blitt kommunisert til videregående elever via foredrag, sosiale 269 

medier, nettsider og webinarer. 270 

Brasil  271 

ANSA har informert om studier i Brasil i en-til-en veiledninger og annet 272 

informasjonsarbeid. Det har dessverre vært vanskelig å opprettholde et lokallag i 273 

Brasil grunnet fravær av studenter der under pandemien.    274 

Russland  275 

ANSA har hatt et webinar om studier i Russland med fokus på språkkurs, 276 

utveksling og mastermulighet. Det ble lagt spesielt mye vekt på MGIMO for 277 

internasjonale relasjoner. I tillegg til webinar har ANSA hatt enkeltveiledninger for 278 

studier i Russland for språkskole, bachelor og mastergrad.  279 
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India  280 

I 2021 tok den indiske ambassaden i Oslo initiativ til å møte med ANSA. 281 

Gjennom året har vi hatt zoom-møte med etterfølgende mailkontakt. Vi har fått 282 

innspill til aktuelle stipender samt læresteder som det kan være mulig for norske 283 

studenter kan søke seg til i India.  284 

Sør-Afrika  285 

ANSA har hatt to webinarer og flere veiledninger om studier i Sør-Afrika i 2021. 286 

På webinarene fikk elvene og studentene informasjon om studiemuligheter i 287 

Cape Town, Johannesburg, og Port Elisabeth.   288 

Japan 289 

ANSA har holdt to webinarer om studier i Japan hvor landsleder i Japan som 290 

studerer ved Sophia University i Tokyo ble invitert til å fortelle om sin 291 

studiehverdag. Det ble også avholdt to webinarer om Min Japan-karriere, samt 292 

meet-up i Oslo for kommende norske Japan-studenter i regi av ANSA Japan. 293 

Videre har det blitt kommunisert informasjon om det japanske statsstipendet til 294 

videregående-elever via foredrag, sosiale medier og veiledninger.   295 

Kina 296 

Det har blitt avholdt webinar om studier i Kina, og flere en-til-en veiledninger. 297 

Videre har det blitt kommunisert informasjon om det kinesiske statsstipendet til 298 

videregående-elever via foredrag, sosiale medier og veiledninger. For å styrke 299 

informasjonsarbeidet deltok ANSA på den kinesiske studiemessen China 300 

Education Expo som ble avholdt digitalt i juni.  301 

Sør-Korea 302 

Det har blitt avholdt to webinarer om studier i Sør-Korea, og mange en-til-en 303 

veiledninger. Videre har ANSA intervjuet en språkskolestudent i Seoul. 304 

Frankrike 305 

Det er holdt webinarer om studier i Frankrike en gang i mnd. gjennom hele året 306 

parallelt med tilbud om en-til-en veiledninger. Det informeres om NORGINSA-307 

programmet på alle webinarene. 308 

Tyskland 309 

Det ble holdt 7 webinarer om studier i Tyskland gjennom året 2021 i tillegg til en-310 

til-en veiledninger. 311 

Canada 312 

For Canada er det blitt holdt to webinar, det ene i samarbeid med den canadiske 313 

ambassaden og NORAM. 314 
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Erasmus+  315 

Vi har gjennom året blitt kontaktet av flere forskjellige instanser, både 316 

internasjonale kontorer og studenter som ville rådføre seg med ANSA om 317 

hvorvidt det kunne være mulig eller tilrådelig å reise på utveksling under Covid. Vi 318 

har forsøkt å hjelpe studenter som har fått utvekslingen sin avlyst og laget 319 

nettsider og artikler for å gi råd slik at de kunne reise til utlandet likevel. 320 

Avreiseseminarer 321 

I 2021 ble det ikke planlagt eller organisert avreiseseminarer pga. pandemien.   322 

 323 

3. Studentvelferd  324 

 325 

Studentsamskipnaden ANSA   326 

I 2021 hadde ANSA 14 800 unike medlemmer, 24 organiserte «ANSA-land» eller 327 

«ANSA-regioner» (som kan strekke seg på tvers av flere land) og 99 lokallag. 328 

Totalt 498 studenter representerte ANSA i utlandet og hadde et verv som 329 

tillitsvalgt i ANSA i løpet av året. Dette er en nedgang fra siste normal-år som var 330 

i 2019. 331 

ANSA arrangementer  332 

2021 resulterte i flere arrangement og flere registrerte deltakere totalt enn 333 

pandemiåret 2020. Dette skyldes i utgangspunktet gjenåpning fra 3.kvartal i de 334 

fleste land. Samtidig opplever ANSA at antall aktive ANSA lokallag, ANSA land 335 

og regioner er noe lavere. Dette skyldes at det har vært vanskelig å holde liv i 336 

deler av frivilligheten i regioner som har vært hardt truffet av nedstengning 337 

og/eller mangel på norske hel- og delgradsstudenter. Med ekstra bevilgninger fra 338 

Kunnskapsdepartementet har det allikevel vært høy aktivitet i noen lokallag i 339 

deler av perioden.  340 

Mange steder har det i løpet av året på nytt vært mange fysiske arrangementer, 341 

og dermed færre digitale arrangementer enn i 2020. Tallene i de tre neste 342 

figurene er hentet fra ANSAs felles plattform hvor arrangement skal registreres 343 

grunnet GDPR og Personvern. Det vil være noen få arrangement som ikke 344 

plukkes opp her på grunn av manglende registrering, men disse er i mindretall. 345 

Totalt var det i løpet av 2021 782 arrangement i ANSA, hvorav 197 var digitale og 346 

42 var hybride arrangement. 347 

 348 
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Figur: ANSA Arrangement 2021 sammenlignet med 2019 og 2020  349 

 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

 355 
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Tall og trender   356 

I løpet av 2021 ble det bestilt 27 digitale sosialveiledninger gjennom 357 

bookingsystemet MakePlans. Veiledningstimene var i all hovedsak knyttet til 358 

utfordringer med enten psykisk helse, folkeregistrering, trygderettigheter eller 359 

boligproblemer. I tillegg mottok sosialveileder rundt 250 henvendelser på epost 360 

fra våre medlemmer i løpet av året og 256 telefoner kom direkte inn gjennom 361 

tastevalg på ANSAs hovednummer. Mange av disse henvendelsene var 362 

studenter som ønsket å bestille en time med en online psykolog. 363 

Forebyggende arbeid for mental helse    364 

Med de ekstra midlene mottatt fra Helsedirektoratet (til arbeid med psykisk helse) 365 

fortsatte det forebyggende arbeidet for studentene. Dette ble hovedsaklig gjort 366 

gjennom en videreføring og videreutvikling av tjenestene som allerede fantes. 367 

Online psykologtjeneste  368 

Samarbeidet med psykologtjenesten Cope fortsatte i henhold til anbudskontrakt, 369 

og etterspørselen etter psykologhjelp blant våre medlemmer økte betraktelig i 370 

løpet av 2021. Totalt ble det gitt ut 1315 online psykologtimer i løpet av 2021 til 371 

520 unike studenter, noe som er mer enn en fordobling fra året før. Dette gir et 372 

gjennomsnitt på 2,9 timer pr. student, og er en indikasjon på at tjenesten treffer 373 

mange av de som trenger den.  374 

Figur: Oversikt over bruk av psykologtjenesten i 2021 375 

 2020 2021 

Antall timer totalt 608 1315 

Antall studenter 211 520 

Gj. snitt timer pr. 

student 

2,9 2,9 

 376 

Gjennomsnittlig var det 85 % kvinner og kun 15% menn som benyttet seg av 377 

tjenesten, og det må derfor vurderes et økt fokus på å nå ut til mannlige studenter 378 

i 2022. Temaer som gikk igjen i samtalene var blant annet generell stress og 379 

angst, dårlig selvbilde, ensomhet, korona-situasjonen og  spiseforstyrrelser. 380 

Studenter i Polen, Storbritannia, Danmark, Ungarn og Spania var de hyppigste 381 

brukerne av tjenesten, men studenter fra alle ANSA-land er representert.  382 

 383 
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Forebyggende webinarer    384 

Totalt er 16 webinarer om psyko-sosiale temaer blitt gjennomført av erfarne 385 

psykologer fra Cope i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2021. Ett webinar om 386 

Mindfulness er gjennomført av Bell Organization & Leadership, og Catherine 387 

Lemaréchal holdt et motiverende webinar om hvordan man kan være en flink 388 

student gjennom studietiden uten å bli helt utbrent.  389 

Arbeid for en tryggere organisasjon    390 

Trygghet for medlemmene i ANSA har også i 2021 blitt vektlagt i opplæringen av 391 

de tillitsvalgte innenfor beredskap. Samarbeidet med LNU på temaet ‘Trygge 392 

Rom’ har blitt videreført, og i mai 2021 deltok fire TRIA-kontakter på opplæringen 393 

for å bli Trygg! -ambassadører gjennom LNU. Det ble også dette året inngått en 394 

samarbeidsavtale med ‘Sikre Siden’, som utvikler nettsider og interaktive spill 395 

som bevisstgjør studenter på temaer som sikkerhet på utenlandsoppholdet. Her 396 

var ANSA en viktig bidragsyter i utviklingen av spillet ‘Trygg i utlandet’, som også 397 

blir distribuert til utvekslingsstudenter ved de fleste universiteter og høyskoler i 398 

Norge. 399 

TRIA-kontakter (Trygghet i ANSA)  400 

I mars 2021 ble det rekruttert 5 nye frivillige studenter til dette viktige vervet. Som 401 

tidligere år så er hovedfokuset deres trygghet på organisasjonsnivå, seksuell 402 

trakassering, rusforebyggende arbeid og psykisk helse. Tanken er at alle TRIA-403 

kontakter skal delta på lokale arrangementer i de regionene eller landene de har 404 

ansvar for, holde presentasjoner og jobbe forebyggende sammen med de lokale 405 

tillitsvalgte ved studiestedene. Siden reise og fysisk deltakelse også har vært litt 406 

vanskelig dette siste året på grunn av pandemien, har samtlige TRIA-kontakter i 407 

stedet deltatt på digitale møter i sine respektive land. Her har de snakket generelt 408 

om blant annet trygghet og psykisk helse. Totalt finnes det nå 10 TRIA-kontakter 409 

og i løpet av det neste året er planen at alle ANSA-land skal ha en dedikert TRIA-410 

kontakt som kan være med på arrangementer og også jobbe med sikkerhet og 411 

beredskap ved avvikling av arrangementer ute i landene. Dette prosjektet er 412 

finansiert gjennom en støtteordning fra Helsedirektoratet.  413 

Undersøkelse  414 

ANSA gjennomførte i perioden desember 2020- januar 2021 en 415 

medlemsundersøkelse blant alle våre medlemmer. Hovedrapporten fra 416 

undersøkelsen er lagt ved som vedlegg. I hovedrapporten vil det bli presentert 417 

funn knyttet til motivasjon og informasjon om studier i utlandet (herunder ANSAs 418 

informasjonssenter, Lånekassen og autorisasjon), ANSAs medlemstilbud, 419 

karriere og ANSA som trygg organisasjon.  420 
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Ett av ANSAs hovedansvarsområder er vår rolle som nasjonalt 421 

informasjonssenter for utenlandsstudier. Det er derfor svært gledelig å lese i 422 

undersøkelsen at de som benyttet seg av ANSAs informasjonssenter i stor grad 423 

er fornøyd med informasjonen de fikk, og de opplevde denne både som relevant 424 

og tilgjengelig.  425 

4. Karrieretilbud 426 

 427 

Karriereveiledning og webinarer  428 

Det ble dette året avholdt 13 karriere-relaterte webinarer fordelt over to semestre. 429 

Det var særlig webinarene rettet til medisinstudenter som hadde flest påmeldte. 430 

Det har også blitt avholdt noen ulike webinarer i samarbeid med Econa og 431 

OsloMet, og målet er å opprette enda flere samarbeid av denne typen fremover. 432 

En-til-en karriereveiledning på enten Zoom eller telefon er også opprettholdt som 433 

et medlemstilbud, og i løpet av året benyttet 30 studenter seg av dette tilbudet. I 434 

tillegg kom det inn 66 telefonsamtaler via vårt sentralbord med tastevalg for 435 

karriereveileder.  436 

ANSA karriereuke    437 

Karrierearrangementene ble avlyst i siste liten i 2021 grunnet endringer i lokale 438 

smitteverntiltak i Oslo. 439 

ANSA Juvenarte 2021 440 

ANSA JUVENARTE er en årlig utstilling i regi av ANSA for norske kunstfag- og 441 

designstudenter som har tatt hele eller deler av sin utdannelse i utlandet. I 60 år 442 

har ANSA kjempet for norske studenters rettigheter i utlandet og i dag har vi flere 443 

studiemuligheter enn noensinne - ikke minst i kreative felt.  444 

Arrangementet ble utsatt til februar 2022. 445 

CV og søknadsbistand  446 

Medlemstilbudet CV/søknadsbistand fortsatte også i 2021. Denne tjenesten er nå 447 

etablert som et attraktivt og populært medlemsgode. Frem til sommeren tok tre 448 

veiledere imot CV-er og søknader, mens det etter sommeren kun har vært to 449 

stykker. I løpet av 2021 ble det mottatt 250 CV- er og søknader for 450 

gjennomgang. CV-veilederne deltok også i tillegg på tre ulike 451 

karrierearrangementer i henholdsvis Tyskland, Polen og Storbritannia. 452 

 453 
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5. Styreleders beretning 454 

I henhold til vedtektene § 39 er man som president i ANSA både styrets leder, og 455 

organisasjonens eneste politiske talsperson. Dette gjør at man arbeider både 456 

med interne, organisatoriske saker, og eksterne, politiske saker.  457 

 ANSA har i perioden fra generalforsamlingen 2021 til generalforsamlingen 2022 458 

hatt to presidenter.   Sebastian Hytten, som ble valgt som president i ANSA ved 459 

generalforsamlingen i 2021, trakk seg fra vervet 15.02.2022. Da det var mindre 460 

enn 6 måneder igjen til neste generalforsamling, møttes hovedstyret i henhold til 461 

vedtekt §42 for å holde et suppleringsvalg, og valgte Sine Schei som president 462 

frem til generalforsamlingen 2022. Denne orienteringen tar dog for seg hele 463 

perioden, og er derfor å anse som styreleders beretning generelt – ikke en 464 

beretning verken kun fra Sebastian Hytten eller Sine Schei.  465 

Politisk virke 466 

ANSAs politiske virke styres av det politiske programmet som hvert år vedtas på 467 

generalforsamlingen. I fjor ble det dessuten vedtatt politiske prioriteringer i 468 

handlingsplan, nemlig:  469 

1. Alle medlemmer i ANSA skal ha mulighet til å delta i det politiske arbeidet.    470 

2. ANSA skal jobbe for høyere studiestøtte og lavere gjeld for 471 

utenlandsstudentene.  472 

3. ANSA skal sørge for at utenlandsstudier godkjennes i norsk akademia og 473 

arbeidsliv.   474 

4. ANSA skal jobbe for internasjonalisering av videregående opplæring.  475 

I denne orienteringen følger en orientering rundt ANSAs politiske virke siden 476 

forrige generalforsamling, hvor vi har hatt størst fremskritt og fokus på punkt 1-3 477 

av de fire punktene ovenfor. 478 

13. September 2021 ble det avholdt stortingsvalg i Norge. Etter valget dannet 479 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet regjering, og med det var både en ny 480 

sammensetning av stortingsrepresentanter og en helt ny gruppe statsråder 481 

faktum. Det var dermed viktig for ANSA å så fort som mulig introdusere seg selv 482 

til den nye regjeringen og bli kjent med det nye politiske landskapet som vil prege 483 

vårt arbeid de neste fire årene. Ola Borten Moe er ny statsråd for forskning og 484 

høyere utdanning, og med seg har han regjeringens Hurdalsplattform som legger 485 

de store linjene for regjeringens politikk. ANSA stilte sju krav til den nye 486 

regjeringen, som kort oppsummert var som følger:  487 

1. Øke og knytte studiestøtten til 1,5G   488 

2. Øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader til 70%  489 

3. Reversere kuttene i reisestipendet 490 

4.  Studenters mentale helse må styrkes med permanent finansiering av 491 

psykologtilbud for utenlandsstudenter  492 

5. En helhetlig gjennomgang av stipendordningene for utenlandsstudenter.  493 
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6. Styrke finansieringen av ANSA informasjonssenter 494 

7. Avvikle på dobbelturnus for norske medisinstudenter i Danmark 495 

Ingen av disse punktene ble konkret inkludert i Hurdalsplattformen, men 496 

regjeringen skrev dog blant annet at de ønsker å “gjennomgå studiefinansieringa 497 

med mål om å leggje betre til rette for både heiltids og deltidsstudentar, og sikre 498 

at reisestipendet varetar lik rett til utdanning over heile landet.” Andre punkter av 499 

interesse er at regjeringen vil “Setje i gang ei reell avbyråkratisering i høgare 500 

utdanning ved å gjennomgå oppgåvene til direktorata, overføre myndigheit til 501 

institusjonane og tilbakeføre oppgåver til departementet” og “Styrkje det psykiske 502 

helsetilbodet for studentar i regi av kommunane og samskipnadene.”1 Det er 503 

samtidig positivt at regjeringen har videreført «retten til lån og stipend i utlandet 504 

uten fysisk oppmøte» for våren 2022. Dette gjør det mulig for mange av ANSA 505 

sine medlemmer å fortsette fjernstudier.1 506 

Den forrige regjeringen la frem et utkast til statsbudsjettet for 2022 før de gikk av. 507 

Til statsbudsjettet 2022 stilte ANSA tre krav, og hovedstyret valgte i høst å 508 

videreføre de samme kravene til tatsbudsjettet 2023, da ingen av dem ble 509 

innfridd i statsbudsjettet for 2022. Kravene er som følger: 510 

1. ANSA vil øke og knytte studiestøtten til 1,5G, med stipend og lån på 511 

henholdsvis 40 prosent og 60 prosent ved oppnådde studiepoeng 512 

2.  ANSA vil øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i 513 

utlandet slik at den likestilles med stipendandelen for master og 514 

doktorgrader i utlandet. 515 

3.  ANSA vil øke stipendandelen ved reisestøtte til 35 prosent 516 

De tre kravene er dermed også grunnlag for ANSAs arbeid opp mot 517 

statsbudsjettet for 2023 som legges frem høsten 2022. 518 

Utover arbeid opp mot ny regjering og statsbudsjett, er det flere andre politiske 519 

saker som har blitt jobbet med i løpet av året. Høye strømpriser har påvirket 520 

studenter med allerede stramme budsjett, og regjeringen innførte da omsider et 521 

stipend på 3000kr til studenter som betaler strømkostnader. Tidligere krisepakker 522 

har blitt gitt som lån og stipend, og ANSA er derfor svært fornøyde med at denne 523 

ordningen ble tilbudt som rent stipend.  524 

Andre saker det aktivt jobbes med er retten til å jobbe vedsiden av studiene i 525 

utlandet uten å miste plassen i folketrygden, og få slutt på dobbel turnus for 526 

medisinstudenter. Disse sakene følges aktivt opp når denne beretningen skrives, 527 

og forhåpentligvis har vi videre oppdateringer når generalforsamlingen finner 528 

sted. Hovedstyret vedtok dessuten en resolusjon om studentbevegelsens rolle i 529 

krig og konflikt i mars, hvor vi blant annet tok avstand fra Russlands ulovlige 530 

invasjon av Ukraina.  531 

 
1 hurdalsplattformen.pdf (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf
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Det politiske arbeidet i ANSA har vært sterkt støttet av organisasjonens 532 

tillitsvalgte. Helsepolitisk utvalg har vært en stor ressurs i arbeidet med dobbel 533 

turnus, og vi har vært så heldige å ha en programkomite som har jobbet med å 534 

skape politisk engasjement i alle ANSAs land og regioner. Dessuten har mange 535 

av dere takket ja til å stille i media for forskjellige politiske saker, noe som er 536 

svært viktig for å få gehør for sakene våre.  537 

Hovedstyrets virke 538 

Hovedstyrets drift har i inneværende styreår, som i det forrige, vært preget av 539 

pandemi. Hovedstyret fikk sjansen til å møtes fysisk i august, men det planlagte 540 

fysiske styreseminaret i januar måtte avlyses på grunn av koronarestriksjoner.  541 

Oppfølgingen av land, regioner, og utvalg ble i fjor flyttet fra hovedstyret til 542 

ANSAs sekretariat. Hovedstyret har gjennom kvartalsrapporter blitt holdt orientert 543 

om status i organisasjonen som en helhet, og derunder også om status i landene, 544 

regionene, og utvalgene. Da styret ikke lenger følger opp landene, har det heller 545 

ikke vært budsjettert for at hovedstyrerepresentantene skulle besøke landene. 546 

Styreleder ser allikevel at det vil være hensiktsmessig at man følger opp hvordan 547 

dialogen mellom lokalt og sentralt tillitsvalgte kan forbedres.  548 

At styret ikke lenger følger opp landene, har frigjort tid og kapasitet til mer 549 

strategisk arbeid i styret. Det innebar blant annet at styret to ganger i år var 550 

samlet til styreseminarer, hvor styret fikk brukt mer tid til å diskutere enkeltsaker i 551 

et mer fritt format enn på de tradisjonelle styremøtene.  552 

Basert på diskusjoner i styret ble det foreslått å vedtektsfeste tidspunktet for 553 

lokallagenes årsmøter, til en lignende tidslinje som landene og regionene følger. 554 

Dette fremkommer i endringsforslag til vedtektene som skal behandles av 555 

generalforsamlingen. Det foreslås dessuten å endre organisasjonskurset til et 556 

tillitsvalgtkurs, som gjør at dette kan spisses mer til å dekke de behov en ny 557 

tillitsvalgt i ANSA vil ha. Dette er forslag som er utviklet i tett dialog mellom styret 558 

og de ansatte som nå drifter landoppfølgingen. 559 

I januar sa daværende generalsekretær opp sin stilling, og hovedstyret satte da 560 

ned et utvalg bestående av to hovedstyremedlemmer og to ansatte i sekretariatet 561 

for å rekruttere ny generalsekretær. Hovedstyret ansatte fra og med 1.06.2022 562 

Hanne Refsdal som ny generalsekretær i ANSA.  563 

Hovedstyret valgte i henhold til vedtektene en ny president 15.02.2022, som 564 

beskrevet i introduksjonen. Gitt situasjonen var det ingen overlapp mellom de to 565 

presidentene, og det har derfor vært noe utfordrende å videreføre enkelte 566 

prosesser som ble startet tidligere i styreåret. 567 

For komplett oversikt over styrets virke, kan alle vedtak gjort av styret finnes i 568 

protokollene til hovedstyremøtene. Hovedstyremøte 2 og 5 ble ikke protokollført, 569 

da disse var styreseminarer hvor daværende styreleder vurderte det 570 

hensiktsmessig å ikke protokollføre styrets diskusjoner.  571 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 01.02-22 

Gjelder  Rapporter og orienteringer 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Årsberetningene til landene, regionene, og utvalgene 5 

Årsberetninger fra land, regioner, og utvalg - Orienteringssak 6 

 7 

FORMÅL 8 

Landene, regionene og utvalgene i ANSA orienterer generalforsamlingen om 9 

ANSA sitt virke lokalt for perioden 2021/2022. 10 

 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

I henhold til vedtektene §32 skal ANSAs land og regioner presentere en 13 

årsberetning for sitt virke til generalforsamlingen. 14 

De rapportene som mangler i vedlegg 1, vil tilgjengeliggjøres for 15 

Generalforsamlingen så snart de er hovedstyret i hende. 16 

 17 

VURDERING 18 

Årsberetningen er til for at generalforsamlingen skal få innsikt i ANSA sitt arbeid 19 

lokalt mellom hver generalforsamling, og presenterer delegatene en mulighet for 20 

å stille oppklarende eller utdypende spørsmål om arbeidet som gjort av lands-, 21 

regions- og utvalgsstyrene.  22 

 23 

 24 

 25 

 26 

________________________________ 27 

INNSTILLING 28 

Generalforsamlingen tar beretningene til orientering.  29 

________________________________ 30 
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 31 

VEDLEGG 1: Årsberetninger  fra ANSAs Land og Regioner 32 

________________________________________________________________ 33 

ANSA Australia og NZ 34 

 35 

Innledning  36 

Det siste året har vært preget av lockdowns og en endelig gjenåpning til resten av verden. Dette førte 37 
til at karrieredagen som var planlagt ble utsatt, men styret fikk likevel gjennomført organisasjonskurs 38 
og amazing race digitalt. I mars ble det valgt nytt landstyrestyre i Brisbane, hvor vi fikk samlet folk 39 
fra Sydney, Gold Coast, Brisbane og Melbourne. Dette ble en skikkelig suksess og vi fant ut at 40 
Brisbane egner seg godt som en by å holde arrangementer i.  41 

 42 

Årsmøte 18 Mars 2022 43 

18. Mars 2022 I Brisbane. Holdt valg.   44 

 45 

Styret før årsmøtet 2021-2022 46 

Leder      Thea Lundal  47 

Økonomiansvarlig     Guro Bonesvoll  48 

Informasjonsansvarlig     Mathea Herlofsen  49 

Arrangementansvarlig     Adrian Raphael Grell  50 

 51 

 52 

Styret valgt på årsmøtet 2022-2023 53 

 54 

Leder      Peik Solberg 55 

Nestleder     Ole Baumann  56 

Økonomiansvarlig     Tomas Gustavsen  57 

Sekretær     Alle  58 
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Informasjonsansvarlig     Malin Aaboen Vik 59 

Arrangementansvarlig     Silje Boger  60 

 61 

 62 

Arbeid med handlingsplan 63 

 64 

Fin den. 65 

Nasjonale arrangementer 66 

 67 

2021 var preget av lockdowns i alle statene i Australia så derfor skjedde det ikke stort. 68 

 69 

Dato  Arrangement  Sted  

18.3.2022 Lansmøte Brisbane Queensland 

22.08. 2021 Amazing Race Zoom 

 Org kur Zoom 

 70 

Aktivitet på lokalt nivå  71 

Hvor mange lokallag, og er alle aktive eller noen inaktive? Aktivitetsnivå lokalt, høyt vs. lavt. Innhold 72 
i aktiviteten, hva ble gjort?  73 

 74 

Operative og høy aktivitet, men det kan også bli gjort mer. Stort fokus på fadderuker, 17 mai og byron 75 
bay tur som er høydepunkt for mange. Kunne vært mer små arrangement, quiz, middag osv. Men alt i 76 
alt mye som skjer!  77 

 78 

ANSA Brisbane  79 

ANSA Gold Coast 80 

ANSA Sydney 81 

ANSA Melbourne 82 

ANSA Wollongong 83 

 84 

Inaktive, men norske medlemmer befinner seg i regionen. Alle vi har fått kontakt med har fått beskjed 85 
om å søke Goodwill før vi kan offisielt lage nye lokallag.  86 

https://www.facebook.com/ANSABrisbane/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ansagoldcoast/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ANSASydney/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ansamelbourne/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ansawollongong/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R


  

 

 51 av 161  
 

  87 

ANSA Perth 88 

ANSA Adelaide 89 

Ansa Townsville  90 

ANSA Auckland 91 

ANSA Sunshine Coast 92 

 93 

 94 

. Australia har kun vært åpent i 6 mnd så det er fortsatt et stykke til vi er like mange som vi var før 95 
covid, men vi håper at neste pulje med studenter blir betydelig større! NZ holder fortsatt på å åpne 96 
grenser for nye studenter, så selv om vi har kontakt med 1 person der så vet vi ikke om lokallaget 97 
kommer tilbake med det første. 98 

 99 

Økonomi 100 

Endelig regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode.  101 

 102 

Budsjett 2021   Regnskap 2021 103 

Inntekter   295 484 NOK   295 484  NOK 104 

Utgifter  76 361 NOK   194 000 budsjettert NOK 105 

 106 

 107 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden 227 173 NOK.  108 

 109 

God økonomi sånn situasjonen er nå, men det nye styret planlegger allerede større utgifter enn det 110 
som er budsjettert, så kan bli spennende å følge.  111 

  112 

https://www.facebook.com/AnsaPerth/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ansaadelaide/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ansaauckland/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ANSASunshineCoast/?__cft__%5b0%5d=AZVOPLWfn8_h2YxcVj1-YI0ClZ0WMUskqo1NHR7RyR2bFbr_H03y02vEIfXYUGJciu7MpXMNwXngE60_VcweTuUje027Bd3dmjlrgBYPH5b6RRVGWZMs4wRGqI31OSscFUXJwELY_EhiiyYL10WnYE1A4d3zQYOe8Fxbf7pu3mBzRA&__tn__=kK-R
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 113 

Avslutning 114 

  115 

 116 

Det neste året blir veldig spennende, vi håper å gjennomføre flere arrangementer face to face med 117 

blant annet Student OL og organisasjons kurs, samt møte med Oljefondet i Singapore! 118 

 119 

Jeg vil takke det forrige styret for innsatsen de la ned og for at de har holdt Ansa Australia flytende!  120 

 121 

På vegne av ANSA i Australia og NZ 122 

Navn Peik Solberg (landsleder)  123 

Brisbane, 12/5/2022 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

 136 

 137 

 138 
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ANSA Benelux 139 

Innledning   140 

Det var en utfordrende start på året hvor vi alle slet med hvordan å forholde seg til koronareglene på 141 
best mulig måte. Året startet dermed med et årsmøte på zoom, overlapping på zoom og vårt første 142 
arrangement på zoom. Men med godt samarbeid i styret, med en iver etter å knytte kontakt med 143 
medlemsmassen vår, er vi godt fornøyd med gjennomførte fysiske arrangementer. Den største 144 
utfordringen er å holde viljestyrken oppe når man er distansert fra den fysiske kontakten, og der 145 
ønsker jeg å takke daværende leder Karianne, som alltid ga alt for å påminne oss om grunnen til at vi 146 
gjør hva vi gjør. Dette har hjulpet spesielt for å gjennomføre fysiske arrangementer, og vi er veldig 147 
takknemlige for også se at vi faktisk har hatt en medlemsvekst på cirka 4% dette året. Det er en ære å 148 
ønske velkommen til våre nye medlemmer. Tusen takk til hele styret og alle medlemmene våre som 149 
har gjort dette året så vellykket.  150 

 151 

Denne beretningen kommer til å utrede om vårt arbeid med handlingsplanen, nasjonale 152 
arrangementer, aktivitet på lokalt nivå og økonomi. 153 

  154 

Årsmøte 12.03.2022 155 

Dato:     12. mars 2022 156 

Tid:     12.00 – 18.00 157 

Sted:     Amsterdam  158 

 159 

 160 

 161 

Styret før årsmøtet 2020-2021 162 

Leder      Karianne Folkvord Furset 163 

Økonomiansvarlig     Lykke Celine Winther-Bay 164 

Styremedlem     Odd Martin Strømnes Bøe 165 

Informasjonsansvarlig     Emina Olsen Cicic (trakk seg) 166 

Redaktør     Torunn Bellingsmo Vist (trakk seg) 167 

 168 

 169 

 170 
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Styret valgt på årsmøtet 2021-2022 171 

Leder      Lykke Celine Winther-Bay 172 

Økonomiansvarlig     Guro Lien van Marion 173 

Informasjonsansvarlig     Emilie Schei 174 

Styremedlem     Odd Martin Strømnes Bøe 175 

Styremedlem     Nora Wattø Eide 176 

Styremedlem     Hildur Kristey Steingrimsdottir 177 

 178 

Arbeid med handlingsplan 179 

Det har vært et eksplisitt fokus på studentsamskipnad, medlemstilbud, politikk og karriere. I denne 180 
årsmøteperioden har vi hatt en medlemsvekst på ca. 4%. Vi er det eneste ANSA-landet som har hatt 181 
medlemsvekst under pandemien. Ansa skal være en trygg organisasjon og vanskelige hendelser skal 182 
tas på alvor, og for å jobbe mot dette holdt vi en beredskapsworkshop hvor alle deltagere ble 183 
informert gjennom arbeid med case-oppgaver. Vi hadde også mål om å fylle alle plassene på GF, og 184 
under årsmøtet vedtok vi seks delegater og tre varaer. Sist, men ikke minst, hadde vi mål om å kåre 185 
både kåret årets nederlandertaler og årets lokallag, som ble Øyvind Bryhn og Groningen.  186 

 187 

Nasjonale arrangementer 188 

 189 

Dato  Arrangement  Sted  

21. 02. 2021 Overlappingsmøte Zoom 

08.04.2021 Beredskapsworkshop Zoom 

19.06. 2021 Kajakktur  Haag 

26.09.2021 Velkomsttreff  Rotterdam 

17.11.2021 Organisasjonskurs Rotterdam 

12.03.2022 Årsmøte Amsterdam 

 190 

 191 

Overlappingsmøte 192 
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Overlappingsmøte med gamle og nye styret etter valget. 193 

 194 

Beredskapsworkshop 195 

Informerte om beredskapsplanen og deltagerne samarbeidet om case-oppgaver. 196 

 197 

Kajakktur i Haag 198 

15 deltakere fra tre lokallag deltok på et trygt utendørsarrangement. Vi padlet over 10 km kajakk på 199 
guidet tur gjennom kanalene i Haag, og nøt både kaffe og lunsj sammen i sentrum. 200 

 201 

Velkomsttreff i Rotterdam 202 

Guidet tur i Rotterdam og spiste vafler på Sjømannskirken. 203 

 204 

Organisasjonskurs 205 

Tillitsvalgte fra ANSA Benelux’ lokallag og landsstyret samlet på studenthostell i Rotterdam. Målet 206 
var å bli bedre kjent med lokallagene/styret, samt utveksle erfaringer, diskutere strategi og gi 207 
motivasjon, samt politikken for ANSA fremover. Vi fikk besøk fra Sjømannskirken i Rotterdam og 208 
fra sjefen for Equinor i Nederland. 209 

 210 

Årsmøtet  211 

Årsmøtet ble avholdt i Amsterdam på hostell med 26 deltakere og 4 gjester. 212 

 213 

 214 

Aktivitet på lokalt nivå  215 

I år har vi hatt seks aktive lokallag over to land – ANSA Groningen, ANSA Enschede, ANSA 216 

Amsterdam, ANSA Øst-Holland, ANSA Sør-Holland og ANSA Belgia. Til tross for nedstenging og 217 

strenge koronaregler i nesten hele årsperioden har alle holdt valg som har gitt et nytt lokallagsstyre, 218 

og stiller sterkt inn i det neste året. Ut over det har nesten alle lokallag hatt jevnlig aktivitet, og har 219 

samlet hatt en økning i antall tillitsvalgte og medlemmer. Dette er ikke overraskende med tanke på 220 

den gode aktiviteten vi har sett i lokallagene 221 

 222 

 223 

Økonomi 224 

 225 
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Budsjett 2021   Regnskap 2021 226 

Inntekter   39 670 NOK   39 848 NOK 227 

Utgifter  39 670 NOK   17 842 NOK 228 

 229 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 42 063 NOK.  230 

 231 

Refleksjoner rundt økonomien 232 

Generelt har vi hatt svært god økonomi i år, da vi har fokusert på fire fysiske arrangementer; org.kurs, 233 
velkomsttreff, hyttetur (kajakk-tur) og årsmøte. Det har ikke blitt brukt penger til 234 
informasjonsverktøy, ettersom vi har funnet flere gode alternativer som ikke koster penger. Vi har 235 
erfart at det er vrient å få pengene til å strekke til med hva som er budsjettert når det gjelder årsmøtet 236 
på slutten av året. Dette er viktig at blir videre reflektert over av kommende styre. 237 

 238 

 239 

Avslutning 240 

Tusen takk til alle som har bidratt dette året. All viljestyrke, munterhet og samhold har vært 241 

essensielt i en tid med usikre omstendigheter. Starten på året var på zoom, men slutten var med 30 242 

mennesker fysisk samlet. Dette lover godt for den kommende perioden, hvor studentsamskipnaden 243 

fortsettes å bli prioritert, og hvor det forhåpentligvis blir en fortsatt stigende medlemsvekst.  244 

 245 

På vegne av ANSA i Benelux,  246 

Lykke Celine Winther-Bay (landsleder)  247 

Amsterdam, 12.05.2022 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

 253 

 254 

 255 

 256 

 257 
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ANSA Canada 258 

 259 

Innledning  260 

I løpet av 2021 har ANSA Canada hatt jevnt aktivitetsnivå i Vancouver, samt utvidet tilstedeværelsen 261 

østover og holdt sine første Toronto-arrangementer. Ytterligere informasjon om disse aktivitetene i 262 

begge byene, samt økonomien i 2021, er inkludert i beretningen.  263 

Hovedutfordringen har vært lavt medlemstall i Vancouver grunnet reiserestriksjoner som følge av 264 

pandemien, og nytt krav om å avgi biometri for å søke Canadisk visum, som må gjøres i Stockholm. 265 

Dette har medført at det ikke er noen utvekslingsstudenter til stede i Vancouver, og spesielt NTNU 266 

studenter pleide å være ca halvparten av alle deltakerne på ANSA arrangementer. Inkluderingen av 267 

Toronto i ANSA Canada har vært en positiv overraskelse dette året ettersom landslaget aldri holdt 268 

arrangementer i Ontario før i høst. Landsstyret satte opp flere dager med arrangementer i Toronto i 269 

november, samt at vi fikk tre Toronto studenter med i styret for året 2022/2023 ved forrige valg.  270 

Takk til Sondre og Thea som har vært supre ANSA kollegaer og hjulpet til med alt som trengs, og 271 

takk til Sebastian, Fredrik og Lene som har vært med på å stelle i stand ANSA Canada sine første 272 

arrangementer i Toronto.  273 

 274 

Årsmøte 05.03.2022 275 

5 mars 2022 over Zoom.  276 

 277 

Styret før årsmøtet 2020-2021 278 

Leder      Pauline Asmundsen Helmke 279 

Nestleder     Sondre Vikør Egenes  280 

Økonomiansvarlig     Thea Bergh Skeide 281 

 282 

 283 

Styret valgt på årsmøtet 2021-2022 284 

Leder      Pauline Asmundsen Helmke 285 

Nestleder     Sebastian Skjensvold 286 

Økonomiansvarlig     Fredrik Dahl Bråten 287 

Webansvarlig     Sondre Vikør Egenes     288 

Arrangement Ansvarlig Vancouver   Thea Bergh Skeide 289 

Arrangement Ansvarlig Toronto   Lene Hermans 290 

 291 

 292 

Arbeid med handlingsplan 293 

Målene våre har vært å opprettholde tilstedeværelsen i Vancouver samt å utvide til Toronto, ettersom 294 

ANSA Canada Øst (Montreal) ble lagt ned grunnet mangel på studenter. På denne måten vil det være 295 

mer samarbeid mellom styremedlemmene rundt om i landet, og studenter i Øst Canada har igjen 296 

muligheten til å være med på arrangementer. Vi har opprettholdt medlemstallet i Vancouver fra i fjor 297 
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med like mange deltakere på arrangementer. Utvidelsen til Toronto har gått over forventning ettersom 298 

vi har fått inn tre Toronto-beboere i landsstyret nå i 2022 som holder arrangementer i byen.  299 

 300 

Nasjonale arrangementer 301 

 302 

Dato  Arrangement  Sted  

10-13.11.2021 Tur til Toronto med landsstyret - 

arrangement av aktiviteter for 

studenter i Toronto inkl. Tur til CN 

Tower og Royal Ontario Museum 

Toronto, ON  

20.11.2021 Organisasjonskurs over Zoom 

og julebord i Vancouver 

Zoom og Vancouver, BC 

5.3.2021 Landsmøte over Zoom pluss 

middag i Vancouver og tur til 

Vancouver Art Gallery  

Zoom og Vancouver, BC 

25-26.4.2022 Tur til Niagara Falls m/ 

overnatting 

Toronto, ON  

 303 
 304 

Aktivitet på lokalt nivå  305 

- Ingen lokallag ettersom landsstyret er nå delt mellom Vancouver og Toronto, med en ny 306 

arrangement ansvarlig i hver by og jevn fordeling av styremedlemmer.  307 

- Hyppigheten av aktiviteter er på lik linje med årene før COVID, men medlemstallene har gått ned 308 

drastisk grunnet mangel på utvekslingsstudenter. Aktivitetene er typiske for Canadiske ANSA lag 309 

med middager og diverse aktiviteter rundt om i byen.  310 

 311 

Økonomi 312 

Endelig regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode.  313 

 314 

Budsjett 2021   Regnskap 2021 315 

Inntekter   +30,000 NOK   + 62,324 NOK 316 

Utgifter  -25,000 NOK   -42,473.94 NOK 317 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 12,103 NOK.  318 

 319 

Refleksjoner rundt økonomien? 320 

Vi fikk definitivt mer enn vi trodde, grunnet beslutningen om å gi identisk Frifond-støtte + høstfond 321 

og vårfond ekstra. Å få ut igjen pengene har vært vanskelig grunnet få medlemmer, men vi har fått til 322 

flere gode events i Toronto og Vancouver i perioden. Håp for neste budsjettsperiode er at de nå to 323 

aktive grenene i Canada ikke vil slite med å få brukt opp støtten og at vi kan få til å søke goodwill 324 

støtte på toppen av det. 325 

 326 

Avslutning 327 
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Takk til styret i 2021 som har blitt med inn i 2022. Vi håper at tilstedeværelsen til ANSA i Toronto 328 

blir opprettholdt i fremtiden og at medlemstallene i Vancouver går tilbake opp med hjelp av 329 

utvekslingsstudenter!  330 

 331 

På vegne av ANSA i Canada 332 

Pauline Asmundsen Helmke (landsleder)  333 

Vancouver, 11.05.2022 334 

 335 
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 339 

 340 
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ANSA Irland 341 

 342 

Innledning  343 

Vi har hatt et år fylt av svært mange varierte arrangementer. Vi har dratt på turer, hatt pubkvelder, 344 
filmkvelder, lunsjer og mye annet gøy. Vi har virkelig merket en stor endring etter Covid, i form av en 345 
mye mindre gjeng enn tidligere. Det har bydd på utfordringer i form av oppmøte, samtidig som det 346 
har gitt de som er der en mulighet til å bli veldig godt kjent. Vi er veldig takknemlige til alle som har 347 
dukket opp.  348 

Her skriver du en kort beretning om året som har gått. Typisk er hvilke utfordringer eller positive 349 
faktorer som har vært med å prege dere ila. året, en kort oppsummering av hva resten av beretningen 350 
kommer til å utrede om og kanskje en takk til alle som har bidratt.  351 

 352 

Årsmøte 05.04.2022 353 

Den 5. April kl. 18 holdt vi årsmøte på puben Hairy Lemon. Der diskuterte vi året som hadde vært, 354 

planer for neste år og nytt styre.   355 

 356 

Styret før årsmøtet 2021-2022 357 

Leder      Hedda Schei Hansen 358 

Økonomiansvarlig     Hedda Tokerud Jerve 359 

Webansvarlig                  Nora Müller 360 

 361 

Styret valgt på årsmøtet 2021-2022 362 

Leder      Hedda Schei Hansen 363 

Økonomiansvarlig     Maeve Gjerde 364 

Webansvarlig                  Nora Müller 365 

Styremedlem                  Alexander Mitrokhin 366 

 367 

 368 

 369 
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Arbeid med handlingsplan 370 

Styret forsøkte å gjennomføre målene på handlingsplanen og tilpasse arrangementer til gradvis åpning 371 
av samfunnet. Nesten alle årets arrangementer var gratis, og flertallet var billigere å delta på som 372 
medlem av ANSA. Checkin er blitt brukt til samtlige arrangementer. Vi har jobbet for å fylle alle 373 
delegatplasser til GF, selv om vi ikke er helt i mål enda. Vi vil videre jobbe med å promotere 374 
arrangementer og spre informasjon via sosiale medier. Vi vil også forsøke å opplyse om 375 
medlemsgodene ved et ANSA-medlemskap. Vi har arbeidet med rekruttering, da vi ønsker oss mange 376 
nye medlemmer til Ansa Irland.  377 

 378 

Nasjonale arrangementer 379 

 380 

Dato  Arrangement  Sted  

04.09.21 Velkomstarrangement Flannery’s 

12.09.21 Escape Room Incognito Escape Room 

08.10.21 Pubquiz The Grand Social 

24.10.21 Vaffelsøndag Hjemme hos styret 

10.12.21 Julebord Farrier and Draper 

29-30.01.22 Tur Galway 

19.02.22 Tacovors Hjemme hos styret 

12.03.22 Tur til Howth Howth 

25.03.22 Kinokveld Lighthouse Cinema 

 381 

 382 

Økonomi 383 

Endelig regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode.  384 

 385 

Budsjett 2021   Regnskap 2021 386 

Inntekter    17 500 NOK   10631 NOK 387 

Utgifter   25 000 NOK   5131 NOK 388 

 389 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 5500 NOK.  390 

 391 

 392 

Avslutning 393 
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Tusen takk til hele styret for et flott år med mange bra arrangementer. Også stor takk til alle som har 394 
dukket opp på arrangementer gjennom året.  395 

 396 

På vegne av ANSA i Irland,  397 

Hedda Schei Hansen (landsleder)  398 

Dublin, 12.05.2022 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 
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ANSA Japan 417 

Innledning  418 

Perioden 2021-2022 var fortsatt et år med lite studenter på grunn av stengte grenser til Japan. Vi 419 
prøvde like vell å gjøre det best ut av situasjonen og hvert fall tilby de studentene som var i japan 420 
noen hyggelige opplevelser, samtidig som vi prøvde å arrangere online spillekvelder der også de som 421 
satt fast i Norge kunne delta. Noe nytt vi prøvde sommeren 2021 var å arrangere en Oslo meet-up, her 422 
deltok både fremtidige, nåværende og tidligere studenter i Japan. Dette var en kjempefin mulighet for 423 
de som planlegger eller tenker på å studere i Japan til å stille spørsmål og få høre erfaringer fra de som 424 
allerede studerer eller har studert der. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra de som deltok, så 425 
dette er noe vi vil gjøre til et årlig arrangement (Med forbehold at det er noen fra styret som befinner 426 
seg i Norge). Vi har også samarbeidet med Norway-Japan Society med å arrangere et karriere-webinar 427 
der man kan få et innblikk i hvordan der er å jobbe i Japan. Dette er også noe vi håper vi kan gjenta i 428 
perioden som kommer. Rundt Mars 2022 begynte heldigvis grensene å åpne for studenter igjen, så vi 429 
ser mer positivt på dette året og håper at vi kommer til å se økt deltagelse på fremtidige 430 
arrangementer.   431 

 432 

Årsmøte 30.April.2022 433 

Den 30.April, kunne vi endelig ha fysisk årsmøte igjen i Tokyo. Vi leide et møterom sentralt i Tokyo, 434 

der vi hadde selve møtet og valg. Vi merker fremdeles at det er få studenter i landet, da det var 5 435 

deltagere (3 fysisk og 2 på zoom) samt at 2 påmeldte som ikke dukket opp. Vi klarte likevel å 436 

gjennomgå det vi skulle. Etter møtet spiste vi lunsj på et Thai restaurant, før vi dro til en innendørs 437 

fornøyelsespark som spesialiserer seg på VR opplevelser. ANSA Japan dekket alle utgifter for 438 

medlemmene og det var alt i alt en veldig hyggelig dag.  439 

 440 

Styret før årsmøtet 2020-2021 441 

Leder      Maria S. Bjørndalen  442 

Økonomiansvarlig     Mina Wale   443 

Informasjonsansvarlig     Nora Berlin  444 

Arrangementansvarlig     Stian Sopp  445 

   446 

Styret valgt på årsmøtet 2021-2022 447 

Leder      Maria S. Bjørndalen  448 

Økonomiansvarlig     Nora Berlin  449 
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Informasjonsansvarlig     Pernille Olstad  450 

Arrangementansvarlig     Nikita Angela Ødegaard 451 

Styremedlem                  Stefan Bekkevold  452 

Arbeid med handlingsplan 453 

De målene vi har jobbet mest med den siste perioden har vært innenfor Studentskipnad, 454 
medlemstilbud og karriere. Et av tiltakene vi hadde satt var å arrangere flere arrangementer utenfor 455 
Tokyo, for å gjøre det lettere å delta for de som ikke bor i Tokyo. Siden vi visste det var en del 456 
studenter i Kyoto, så valgte vi å arrangere en tur dit i November 2021. Videre så var Oslo meet-up’en 457 
en måte forbedre studieinformasjonen ut til fremtidige studenter i Japan samt promotere Japan som et 458 
godt studieland. Vi har også jobbet med å skape et godt studentmiljø ved hjelp av discord, der både 459 
fremtidige og nåværende studenter kan komme sammen og dele erfaringer, stille spørsmål og være 460 
sosiale. Som nevnt, så har vi samarbeidet med Norway-Japan Society for å kunne tilby studenter 461 
informasjon om karrieremuligheter i Japan.  462 

 463 

Nasjonale arrangementer 464 

Arrangementer dere har arrangert eller vært med på som et landslag, og litt om dem.  465 

 466 

Dato  Arrangement  Sted  

12.06.21 Online spillkveld med Jackbox 

Party pack  

Zoom 

13.08.21 Oslo meet-up Oslo  

19-21.11.21 Tur til Kyoto  Kyoto 

5.12.21 NJS x ANSA Japan: Min 

Japan-karriere med Simen 

Aasen fra NCCJ 

Zoom  

23.12.21 Julebord  Tokyo 

29.03.21 Hanami og Lunsj Tokyo 

30.04.21 Årsmøte  Tokyo (og Zoom) 

 467 

 468 

 469 
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Økonomi 470 

Endelig regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode.  471 

 472 

Budsjett 2021   Regnskap 2021 473 

Inntekter   23.000 NOK   37.768 NOK 474 

Utgifter  26.000 NOK   36.424,47 NOK 475 

 476 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 6.363,77 NOK.  477 

 478 

Avslutning 479 

Tusen takk til alle i styret for god innsatts i denne perioden, tross begrenset deltagelse fra 480 
medlemmene. Og en stor takk til de medlemmene som har møtt opp på arrangementer, da de har 481 
bidratt til å holde ANSA Japan gående og skape et hyggelig miljø i Japan.  482 

 483 

På vegne av ANSA i Japan,  484 

Maria Sjøblom Bjørndalen (landsleder)  485 

Tokyo, 12.05.2022  486 

 487 
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 490 

 491 

 492 
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Årsrapport ANSA Latvia 2021-2022 493 

Innledning 494 

Forrige periode har bydd på utfordringer og oppturer for ANSA Latvia. Gode økonomiske 495 

støtteordninger har gitt oss muligheten til å nå ut til et bredere publikum og øke 496 

medlemsengasjementet lokalt. Større og kreative arrangementer har blitt holdt lokalt, til tross for 497 

tidvis tung nedstenging i Latvia grunnet koronapandemien.  Vi har gjennom utfordringer opplevd 498 

godt samarbeid med både den norske ambassaden og studentprest Hilde i sjømannskirken, noe vi 499 

setter enormt stor pris på.  500 

 501 

Denne rapporten gir en oversikt over styrets arbeid med handlingsplanen som ble satt i starten av 502 

forrige periode, samt gjennomgår arrangementer som har foregått og økonomien rundt dette.  503 

 504 

Årsmøte 17.03.2022  505 

Årsmøtet ble holdt i Riga den 17.03.22. Her foregikk en gjennomgang av det foregående året til 506 

ANSA Latvia, aktiviteter og økonomi ble presentert samt diskusjon rundt et videoinnslag fra ANSA 507 

sentralt. I tillegg ble det nye landsstyret for 2022-2023 valgt ved avstemning ved de 39 personene 508 

med stemmerett som var til stede.  509 

 510 

Landsstyret 2021-2022 511 

Landsleder   Tiril Sandbu Numme   Riga 512 

Nestleder   Ingeborge Gaasø Dalsbø    Riga 513 

Økonomiansvarlig  Ida Elvik                                            Riga 514 

Web- og informasjonsansvarlig Emma Kjellstadli                 Riga 515 

Arrangementsansvarlig  Thomas Walmann Myrvang                      Riga 516 

Arrangementsansvarlig  Tuva Fløan                 Riga 517 

Styremedlem   Isabel Ekevik    Riga 518 

Styremedlem   Maiken Levang                               Riga 519 

  520 

 521 

Landsstyret 2022-2023 som ble valgt på landsmøtet i Riga 17.03.22: 522 

Landsleder   Thomas Walmann Myrvang               Riga 523 

Nestleder   Tuva Fløan                 Riga 524 

Økonomiansvarlig  Ida Elvik                                  Riga 525 

Web- og informasjonsansvarlig Emma Kjellstadli   Riga 526 

Arrangementsansvarlig  Isabel Ekevik    Riga 527 
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Arrangementsansvarlig  Edvard Lervik    Riga 528 

Styremedlem   Nora Arvesen                  Riga 529 

Styremedlem   Nora Bouchahine   Riga  530 

  531 

 532 

Arbeid med handlingsplan 533 

To av våre hovedpunkter i handlingsplanen 2021-2022 var å øke engasjementet rundt ANSA-534 

medlemskap lokalt, ha flere lavterskel arrangementer og å få på plass egen ANSA Latvia merch . Vi 535 

har økt andelen medlemmer betraktelig det siste året ved å ha stort fokus på at ikke-medlemmer 536 

betaler for alt de får tilgang til via våre arrangementer selv, samt at vi grunnet god økonomisk støtte 537 

har klart å holde de fleste arrangementer gratis for medlemmer. Forskjellen i pris på medlem/ikke-538 

medlem billetter har gitt mange insentivet til å melde seg inn i ANSA. Vi har holdt flere lavterskel 539 

arrangementer med mer fokus på samhold og nærvær nå enn tidligere. I tillegg har vi fått på plass 540 

vårt egne ANSA merch som per nå fungerer som premier på quiz og lignende konkurranser.    541 

 542 

Fremover ønsker styret 2022-2023 å fortsette det gode arbeidet vi har startet med verving av 543 

medlemmer, samt øke ANSA Latvias politiske engasjement sentralt. Vi ønsker også å få på plass en 544 

«støttemedlemsskap»-ordning som vi ser en rekke andre lokallag har grunnet at vi har en del 545 

studenter med andre nasjonaliteter enn norsk som deltar på samtlige av våre arrangementer. 546 

 547 

Nasjonale arrangementer 548 

Dato  Arrangement  Sted 

17.05.21 17. mai feiring Online  

08.06.21 Sommeravslutning Riga 

29.09.21-03.10.21 Velkomsthelg høst  Riga  

26.12.21 Julebord Riga 

02.02.22 Velkomstdag vår  Online 

26.02.22 Fagdag  Riga/online 

05.03.22 Paddelturnering Riga 

17.03.22 Årsmøte Riga 

Siden bytte av styre har vi arrangert en påskequiz og x-russefest. Vi har gjennom samarbeid med 549 

ambassaden planlagt en storslått 17. mai feiring og tenker å avholde en sportslig sommeravslutning i 550 

juni.  551 

 552 

Aktivitet på lokalt nivå 553 

ANSA Latvia har ingen lokallag.  554 

 555 

 556 

 557 

 558 
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Økonomi 559 

 Budsjett 2021 Regnskap 2021 

Inntekter (NOK) 80 870 98 165 

Utgifter (NOK) 69 500 74 409 

 560 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden; 54 362NOK 561 

Støtteordninger som høstfond og vårfond ga ekstra inntekter som er blitt brukt til å arrangere større 562 

arrangementer enn tidligere med en billigere pris for våre medlemmer. Dette har fasilitert en større 563 

differanse mellom pris på medlem og ikke-medlem billettene til våre arrangementer og økt vårt 564 

medlemsengasjement. Vi går inn i en ny periode med stabil egenkapital og ønsker å fortsette 565 

arbeidet med å gi ANSA-medlemskap en direkte, klar fordel på lokalt nivå.  566 

 567 

Avslutning 568 

Styret ønsker å takke alle som har vært involvert i å gjøre forrige ANSA-år fantastisk for ANSA Latvia. 569 

Vi ser frem til å fortsette vårt viktige arbeid med å engasjere norske studenter lokalt i Latvia og har 570 

en rekker idéer og planer for å få dette til!  571 

 572 

 573 

 574 

På vegne av ANSA Latvia  575 

Landsleder - Thomas Walmann Myrvang  576 

Riga, 08.05.22  577 

 578 

 579 

 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

 585 

 586 
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ANSA POLEN 587 

 588 

 589 

Året som har gått har vært utfordrerne men veldig gøy samtidig. Det var mye usikkerhet rundt 590 
pandemi om vi skulle arrangere «Medisinsk fagseminar» eller ikke men det ble gjort og var utrolig 591 
populært. Medisinsk fagseminar og tillitsvalgtskurs er våre store arrangementer og begge disse var 592 
suksessfulle og ikke minst lærerikt. Det kommende året skal vi prøve å ha stort fokus på å inkludere 593 
studenter fra andre land til å engasjere på vår Medisinsk Fagseminar. Dette er både sosialt og lærerikt 594 
for alle oss å møte studenter fra samme studie. Jeg takke Sjøpresten Hilde som deltok på vår 595 
fagseminar og holde foredrag på tillitsvalgtskurs. Samt vil jeg takke det gamle ANSA Polen styret for 596 
å ha gjort en utrolig bra jobb. 597 

Årsmøte 26.03.2022 598 

Årsmøte ble holdt i Warszawa på hotell «Marriott» den 26.03.2022. Hadde Ingrid Ulstrup fra HS som 599 

vår ordstyrer. På Årsmøte ble regnskapet for 2021-2022 godkjent og lagt frem budsjett for 2022-2023. 600 

Handlingsplan ble raskt gjennomgått og ble ingen endringer i vedtak. Nytt styret for 2022-2023 ble 601 

valgt.  602 

  603 

 604 

Styret før årsmøtet 2020-2021 605 

Leder      Karoline Otle Gjerde  606 

Nestleder     Karoline Finnsrud  607 

Økonomiansvarlig     Andre Olaf Rønåsen 608 

Kontaktperson      Anne Eltevåg  609 

Informasjonsansvarlig     Emma Strøm, Shajeel Khan  610 

Arrangementansvarlig     Asif Malik  611 

Andre evt. styreverv Miran Faraj, Selomie Beyene, Judyta Weronika 612 

Ulanowska  613 

 614 

 615 

 616 
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Styret valgt på årsmøtet 2021-2022 617 

Leder      Asif Malik 618 

Nestleder     Miran Faraj  619 

Økonomiansvarlig     Hanne Saghagen Schiøler  620 

Kontaktperson      Amir Suljevic  621 

Informasjonsansvarlig     Vilde Seip Wold, Josefine Holum  622 

Arrangementansvarlig     Azin Sirwan  623 

Andre evt. styreverv Amalie Løwe, Diderik Wetteland, Joachim 624 

Brandvold-Olsen,  625 

 626 

 627 

Arbeid med handlingsplan 628 

 629 

Nasjonale arrangementer 630 

Arrangementer dere har arrangert eller vært med på som et landslag, og litt om dem.  631 

- Medisinsk Fagseminar 2021  632 

- Årsmøte  633 

- Tillitsvalgkurs  634 

- Påske konkurranse  635 

- Julekalender  636 

 637 

Dato  Arrangement  Sted  

01.03.2021- 05.04.2022 Påske konkurranse  Instagram  

15.10..2021 – 17.10.2021 Tillitsvalgkurs   Fysisk i Poznan  
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29.10..2021 – 31.10.2021 Medisinsk Fagseminar  Fysisk på hotell 

«Intercontinental» i Warszawa  

01.12.2021 – 24.12.2021 Julekalender  Instagram  

26.03.2022 Årsmøte  Fysisk I Warszawa 26.03.2022 

 638 

 639 

 640 

Aktivitet på lokalt nivå  641 

Vi har totalt 12 lokallag. Vi har hatt noen utfordringer angående engasjement i noen av byene som 642 
fks: Lublin og Warszawa. Var ingen styret i både Lublin og Warszawa. Jeg måtte sende mail til alle 643 
ansa medlemmer i Lublin for å prøve å få til et styret og for ANSA Warszawa så gikk noen av oss fra 644 
ANSA polen ned til Warszawa for å holde quiz så styrevalg. Heldigvis klarte vi å fylle styret for både 645 
ANSA Lublin og ANSA Warszawa. En idee er at ANSA Polen finner tid til å reise ned til de 646 
forskjellige byene som mangler litt engasjement, og holde arrangement for å øke engasjement blandt 647 
studenter.  648 

 649 

Kielse: 3   -         Bra engasjement  650 

Wroclaw: 6 -       Bra engasjement  651 

Lodz: 5    Bra engasjement  652 

Krakow: 7    Bra engasjement og godt oppmøte  653 

Gdansk: 12 –       Bra engasjement og godt oppmøte 654 

Szczecin: 13 –     Bra engasjement og godt oppmøte  655 

Katowice: 1 –      Dårlig engasjement  656 

Bydgosz: 5  -       Dårlig engasjement men bra oppmøte  657 

Lublin: 1-    Dårlig engasjement  658 

Warszawa: 4 –    Dårlig engasjement, kan bli bedre oppmøte  659 

Wroclaw: 8   -     Bra engasjement  660 

Bialystok: 6 - Bra engasjement og bra oppmøte  661 

 662 

 663 

 664 
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Økonomi 665 

Endelig regnskapstall ved slitten av forrige budsjettperiode.  666 

 667 

Budsjett 2021   Regnskap 2021 668 

Inntekter   35 000 NOK   744 264,59 NOK 669 

Utgifter  35 000NOK   761 866,59  NOK 670 

 671 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 190 898,91 NOK.  672 

 673 

 674 

På vegne av ANSA i Polen 675 

Asif Malik (landsleder)  676 

Gdansk Polen,  02.05.2022 677 

 678 

 679 

 680 
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ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD UK  689 

  690 

Landsrapport  691 

 692 

 693 

 694 

 695 

 696 

 697 

 698 

 699 

 700 

 701 

 702 
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Innledning 703 
 704 
I denne rapporten foreligger det beskrivelse av arbeidet gjennomført i løpet av styreåret; 705 
styrets sammensetning, handlingsplan, arrangementsbeskrivelser, beredskap, politisk arbeid 706 
og regnskap med kommentar.  707 
 708 
Det har vært et givende, men også krevende år i styret i ANSA UK. Vi har måttet håndtere 709 
usikkerhet rundt reskriksjoner som følge av Covid, Brexit som har ført til både store personlige 710 
utgifter og andre utfordringer for våre medlemmer og omrokering i styret underveis i 711 
perioden.  712 
 713 
Det er ikke å komme utenom tapet av styremedlem Torbjørn Svele Hagen. Vår kjære GAUK 714 
ansvarlig, en fantastisk ung mann som gikk bort sommeren 2021.  715 
 716 
Året har også vært givende i form av etterlengtede fysiske arrangement på våren, gode 717 
tilbakemeldinger og sterkt samhold. 718 
 719 
Årsmøte 720 
 721 
Årsmøtet er ANSA UKs høyeste organ. I 2022 ble igjen dette arrangementet holdt fysisk, noe 722 
vi hadde gledet oss til. Arrangementet ble holdt I Manchester 05.03.22. På årsmøtet 723 

behandlet vi ANSA UK sine vedtekter og handlingsplan, samt valg av nytt styre. Vi fikk 724 

informasjon fra ANSA sentralt om hva ANSA sentralt jobber med. Vi arrangerte også en 725 

politisk workshop i forbindelse med årsmøtet for å skape politisk diskusjon slik at vi på GF 726 

kan stille med god kunnskap om hva som er viktig for medlemmene i UK.  727 
 728 
Styrets sammensetning 2021/22 729 
 730 
Anna Handal Hellesnes  Leder 731 
August Sandnes   Nestleder 732 
Denise C Dørum   Økonomi 733 
Sara D’Arcy Shepherd  Info 734 
Amanda Holme   Marked 735 
Thea Kvilhaugsvik Nygaard Web 736 
Josefin Greiff   GAUK 737 
 738 
Styrets sammensetning 2022/23 739 
 740 
August Sandnes   Leder 741 
Sara D’Arcy Shepherd  Nestleder 742 
Martin Wold    Økonomi 743 
Lars Bendik Larsen   Info 744 
Knut Martin Halvorsen  Marked 745 
Jakob Nussle Rekdal  Web 746 
Elisabeth Hagen   GAUK 747 
 748 
Styremøter 749 
 750 
I løpet av styreåret 2021/2022 har det blitt avholdt både fysiske og nettbaserte styremøter 751 
knyttet til driften av ANSA UK. Totalt har styret gjennomført 12 styremøter over nett og ett 752 
møte fysisk, i forbindelse med GAUK. På styremøte nært opp til hvert arrangement kan 753 
arrangementsansvarlig gå gjennom hele kjøreplanen, samt fordele de siste oppgavene. Etter 754 
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erfaring burde det også holdes ett styremøte opp mot Generalforsamling, ett litt etter 755 
overlappingsmøte når alle har fått satt seg litt inn i vervet sitt, og ett for å arrangere 756 
mottakelsen av nye studenter til nytt skoleår.  757 
Landsstyret har de siste årene tradisjonelt avholdt mesteparten av styremøtene på Zoom, da 758 
man ikke har økonomien til eller vil prioritere å møtes fysisk, det er effektivt tidsmessig da 759 
styremedlemmene er svært geografisk spredt. Vi anbefaler at det påtroppende styret 760 
tilstreber en liknende praksis og avholder tilsvarende antall møter for å opprettholde god og 761 
transparent kommunikasjon innad i landsstyret.   762 
 763 
Handlingsplan 764 
 765 
Prosjekt og tiltak er UK styrets egne punkter på hvordan vi skulle etterstrebe GF sin 766 
overordnede strategi.  767 
 768 

Vi har i stort omfang klart å gjennomføre prosjekt og tiltak i vårt arbeid med å nå 769 
målsetningene. Styret har representert ANSA på en god måte på alle punkter.  770 
 771 
Lokallag 772 
 773 
Det var pr. 21.02.22 19 aktive lokallag i ANSA UK og 2 inaktive lokallag som vi håper å 774 
gjenoppstarte aktivitet i. Vi har dette året fokusert på å styrke kommunikasjon mellom oss og 775 
lokallagene, men også mellom lokallag og oppfordret til samarbeid om arrangementer mellom flere 776 
lokallag. Vi har også fortsatt på jobben som ble gjort i styreår med oppbygging av medlemsmasse og 777 
engasjement etter COVID-19 778 

pandemien.  779 

 780 

Vi har i 2021-2022 stengt ett lokallag, ANSA Lancaster på grunn av mangel på medlemmer. 781 
Medlemmer og midler har blitt flyttet over til ANSA Manchester. Vi er også prosessen med å få i gang 782 
aktivitet iblant nordmenn i Birmingham, Plymouth og Southampton. Vi håper å starte opp lokallag på 783 
noen av disse studiestedene, men har også dette styreåret fokusert på at opprettelse av lokallag skal 784 
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være bærekraftig og realistisk, derfor har vi også oppfordret nordmenn på studiesteder uten lokallag 785 
til å søke Goodwill for å avholde arrangementer og gitt støtte og oppfølging fra landsstyret til dette.  786 

 787 
Organisasjonskurs 788 
 789 
Kick-off/Organisasjonskurs ble avholdt 9. oktober 2021 og ble gjennomført digitalt som følge av 790 
COVID-19 pandemien. Det ble et morsomt og lærerikt arrangement med stort program og høyt 791 
tempo. Programmet bestod av innslag fra blant annet Studentprest Ingrid Ims og ANSA President 792 
Sebastian Hytten, samt politisk workshop og parallellsesjoner med opplæring og kursing. Vi 793 
introduserte i år parallellsesjoner for erfaringsutveksling baser på regioner i UK med tillitsvalgte for å 794 
oppfordre til samarbeid på tvers av lokallag.  795 

 796 
Digital kommunikasjon 797 

I løpet av styreåret 2021/22 har ANSA UK brukt sosiale medier aktivt til å promotere nasjonale 798 
arrangementer, nyhetssaker og annet som skjer i ANSA-verden. Våre hovedplattformer for 799 
kommunikasjon utad har vært Facebook og Instagram. Vi opplever mest respons fra våre medlemmer 800 
på Instagram for promotering, imens Facebook brukes mer til å snakke direkte med enkeltmedlemmer, 801 
og utgi mer informasjon ang. Arrangementer. Facebook har vært den viktigste kanalen for å bidra til 802 
informasjonflyt mellom enkelte medlemmers spørsmål og ANSA sentralt, noe som har vært viktig da 803 
COVID-19 og visumsspørsmål har komt opp en del.  804 

Vi gjennomførte tidlig i perioden en take over av landsstyret på instagram, hvor alle medlemmene i 805 
landsstyret tok kontrol over instagramprofilen til ANSA UK i en uke. Dette var noe vi fikk gode 806 
tilbakemeldinger på og det var en morsom måte for landsstyret å vise frem ANSA UK og de 807 
forskjellige studiestedene våre.   808 

Facebook og Instagram har hatt en kontinuerlig økning av følgere denne perioden, noe vi ser på som 809 
positivt. Snapchat brukes ikke lenger, da vi gjør det samme der som på instagram, men instagram er 810 
lettere og vi når flere mennesker på instagram. Twitterbruker brukes heller ikke lenger. Det er mer 811 
effektivt å fokusere på to plattformer, Instagram og Facebook, for at følgere ikke blir “spredt” utover, 812 
og samtidig har de to plattformere ulike fordeler ved seg. 813 

I perioden før arrangement, spesielt GAUK, brukte vi Facebook sin tjeneste om å sponse 814 
arrangementet, både på Instagram og Facebook. Dette var for å nå ut til flere, og øke antall “clicks” 815 
på Facebook-arrangement, og påmeldingslinken som lå tillagt. Dette så ut til å fungere bra. Innlegget 816 
nådde opp imot 5000 mennesker på 26 dager, hvorav 64 personer trykket på linken til påmelding. 817 
Dersom man trenger flere påmeldinger til et arrangement, eller bare generelt trenger å nå ut til flere 818 
på Facebook så virker spons av innlegg til å fungere bra. 819 

Det har ikke blitt sendt ut ett nyhetsbrev denne perioden, men det anbefales for neste Webansvarlig å 820 
implementere dette. Vi skulle gjerne ha sendt ut nyhetsbrev denne perioden, men ser derimot på 821 
sosiale medier som en bedre plattform for å nå våre medlemmer. Det nye styret bør absolutt 822 
etterstrebe å sende ut tre nyhetsbrev, og fordele ansvaret for å skrive informasjon til nyhetsbrevet på 823 
hele landsstyret da dette i tidligere styreperioder har vist seg å være informativt om hva som skal skje 824 
det kommende året i ANSA UK. Det kan også bli informert om det nye landsstyret og sommerens 825 
generalforsamling.  826 

Nettsiden vår ansa.no er også webansvarlig ansvarlig for. Her er det viktig å ha god kontakt med 827 
resten av landsstyret, spesielt informasjonansvarlig, slik at det alltid er oppdatert informasjon om 828 
lokallag på nettsiden. Gjerne spør lokallagene om å skrive en tekst om sitt/sine studiested(er) slik at 829 
informasjonen på nettsiden alltid er oppdatert.   830 
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CheckIn har blitt brukt for alle som system for påmelding til alle arrangementer. 831 

Karrieredagen 832 

Årets Karrieredag ble avholdt digitalt, på Zoom, 13. November 2021. Deltakeravgift for 833 

bedriftene var 1500kr og de fikk 50 minutter til rådighet hvor vi anbefalte 30 minutter 834 

presentasjon med en 20 minutters Q&A session til slutt. 6 bedrifter deltok, samt ANSA 835 

karriere som var til stede for CV-veiledning for de deltakerne som ønsket en-til-en 836 

veiledning. Med digital Karrieredag hadde vi også muligheten til å invitere studenter og ikke-837 

studenter fra andre steder enn Storbritannia.  838 

Karrieredag på Zoom var storsuksess med hverken logistiske eller tekniske problemer med 839 

82 påmeldte deltakere. Vi anbefaler å bruke flere plattformer aktivt i promoteringen av 840 

arrangementet. Det var når vi sendte mail til alle medlemmer at antall påmeldte til 841 

Karrieredagen økte stort. De siste årene har det primært vært økonomi-bedrifter og 842 

konsulent- selskaper som har deltatt på KD, det forsøkte vi å gjøre noe med i år. Det er 843 

primært konsulentselskaper som driver med rekruttering gjennom karrieredagen, men vi 844 

klarte likevel å få med UD og snakket med de ulike bedriftene om de kunne vise til yrker 845 

som man kunne komme inn i ved en annen studieretning enn økonomi.  846 

Games of Ansa UK 847 

Årets Games of ANSA UK ble arrangert 4.-6. februar i Brighton. Vi var totalt 50 deltagere, inkludert 848 
studentprest og 3 TRIA kontakter.  849 

Nytt på GAUK i år var at vi samarbeidet med TRIA kontakter fra 3 ulike land. Dette var et samarbeid 850 
som var vellykket.  851 

Fredagen besto av innsjekk og mingling på hotellet før hele gjengen dro ut for å spise middag på en 852 
restaurant. Vi sto for utgiftene for maten, og deltagerne sto for å sin egen drikke. Dette var vellykket, 853 
og vi anbefaler det nye landsstyret å se på muligheten til å gjøre dette igjen på GAUK. Etter 854 
middagen dro de som ville det videre ut, mens andre dro tilbake til hostellet.   855 

Lørdagen startet med åpningen av GAUK der landsstyret hadde planlagt en liten åpningsermoni. 856 
Konkurranene var delt i 2 deler. Den første delen av konkurransen ble holdt innendørs. Her var fokuset 857 
å skape lagånd og gi lagene en mulighet til å konkurrere mot hverandre i ulike øvleser. Vi har fått 858 
god tilbakemeldign på dette, og vi kan anbealfe på det sterkeste å fortsette med dette!  859 

Del to var en rebus som ble holdt etter lunsj. Lagene startet på hver sin post rundt omkring i Brighton. 860 
På hver post var det en utfordring, amt fikk alle lagene utdelt oppgaver som skulle løses underveis.  861 

Vi avsluttet rebusen ved at alle lagene leverte inn sine oppgave ark, samt utførte to utfordringer som 862 
ble gitt ved start. Etter at oppgavene var innlevert møttes landsstyrene for å gå over rebusen. Grunnet 863 
dårlig tid var det kun GAUK ansvarlig som telte poengene. En anbefalelse til det nye styre er å legge 864 
av litt ekstra tid til at hele styret kan være med på dette. Deltagerne hadde fritid frem til banketten. 865 

Under bankettmiddagen ble vinnerne kåret, taler ble holdt, samt hver lag presenterte sin roast av en 866 
fra landstyret. På GAUK i år ble en ny pris presentert som var til ære for Torbjørn S. Hagen. 867 
Minneprisen ble gitt til den deltageren som viste ekte GAUK spirit. Dette er en ny tradisjon som skal 868 
videreføres og deles ut ved hvert GAUK arrangement. Etter bankettmiddagen var det lagt opp til å 869 
dra ut. Vi arrangerte det slik at vi dro til et lokale der deltagerne kunne synge karaoke, spille ulike 870 
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spill, samt mingle. Dette var en fin anledning for deltagerne til å bli enda bedre kjent og kose seg i 871 
trygge rammer. Etterpå dro noen vidre ut til en nattklubb, mens andre gikk tilbake til hotellet. Alle 872 
aktivitetene var i nærheten av hotellet, og det var kort gåavstand.  873 

Søndag var det ikke noe opplegg og alle dro hvert til sitt.   874 

Tidligere år har man åpnet opp for at studenter fra hele ANSA verden kan delta på GAUK. Dette var 875 
ikke noe man gjorde i år grunnet pandemien. Dette er noe neste års styre kan se på muligheten til, da 876 
det er en bra måte å bli kjent også på tvers av landegrenser.   877 

GAUK er et eneste rene sosiale arrangementet ANSA UK arrangerer i løpet av et år, og fokuset er på 878 
det sosiale, inkludering og hygge. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på årets GAUK og gleder 879 
oss til å se hva neste års styre får til med GAUK.  880 

Lokallag 881 
 882 
Det var pr. 21.02.22 19 aktive lokallag i ANSA UK og 2 inaktive lokallag som vi håper å 883 
gjenoppstarte aktivitet i. Vi har dette året fokusert på å styrke kommunikasjon mellom oss og 884 
lokallagene, men også mellom lokallag og oppfordret til samarbeid om arrangementer mellom flere 885 
lokallag. Vi har også fortsatt på jobben som ble gjort i styreår med oppbygging av medlemsmasse og 886 
engasjement etter COVID-19 887 

pandemien.  888 

 889 

Vi har i 2021-2022 stengt ett lokallag, ANSA Lancaster på grunn av mangel på medlemmer. 890 
Medlemmer og midler har blitt flyttet over til ANSA Manchester. Vi er også prosessen med å få i gang 891 
aktivitet iblant nordmenn i Birmingham, Plymouth og Southampton. Vi håper å starte opp lokallag på 892 
noen av disse studiestedene, men har også dette styreåret fokusert på at opprettelse av lokallag skal 893 
være bærekraftig og realistisk, derfor har vi også oppfordret nordmenn på studiesteder uten lokallag 894 
til å søke Goodwill for å avholde arrangementer og gitt støtte og oppfølging fra landsstyret til dette.  895 

 896 

Beredskap 897 
 898 
Det befinner seg til enhver tid ca 5.500 norske studenter i Storbritannia. Det er derfor en viss 899 
sjanse for at det forekommer alvorlige ulykker og dødsfall blant norske studenter i 900 
Storbritannia. Styret i ANSA UK har derfor satt seg godt inn i ANSA sin beredskapsplan og 901 
har hatt kontinuerlig dialog med andre aktører, som sjømannskirken og Den norske 902 
ambassaden, for å være best mulig forberedt for eventuelle hendelser.  903 
 904 
Styreåret 21/22 har vært veldig påvirket av en beredskapshendelse som skjedde i juni 905 
2021, da landsstyremedlem Torbjørn, døde i en ulykke. Denne hendelsen gjorde at vi i styret 906 
virkelig har fått se verdien av det tette samarbeidet Sjømannskirken, Ambassaden og ANSA 907 
har på beredskap. I denne situasjonen var det den norske ambassaden i London som tok 908 
kontakt med sjømannspresten vår umiddelbart, og de tok seg av alt det praktiske, og 909 
sjømannspresten var alltid tilgjengelige ved behov for alle som trengte å snakke med noen. 910 
Dette har vært veldig viktig for oss dette året. Vi anbefaler derfor det nye styret å ha et 911 
fortsatt tett samarbeid med ambassaden og sjømannskirken slik at man er godt forberedt.   912 
 913 
 914 
 915 
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Politisk arbeid 916 

ANSA UK jobber lite med direkte politikk. Politikken til ANSA fremmes i hovedsak av 917 
Presidenten til ANSA som jobber på kontorene i Oslo. Vi har derimot sett at norske studenter i 918 
UK har vært i media sammen med ANSA om blant annet endringen i «eliteskole-stipendet». 919 
Statsbudsjettet for 2022 resulterte i at flere britiske universiteter ble tatt vekk fra denne 920 
listen. Vi i ANSA UK har diskutert saken med President i ANSA og uttrykt tydelig vår uenighet 921 
i denne politikken til Regjeringen.  922 
 923 
Brexit er et tema det snakkes veldig mye om i media, og som angår norske studenter i stor 924 
grad. I sommer jobbet landsleder og nestleder tett med President på å følge opp arbeidet 925 
President gjorde opp mot den Britiske ambassaden i Norge og regjeringen i Norge rundt de 926 
nye kravene for norske studenter i Storbritannia, og den store kostanden spesielt 927 
helseforsikringen utgjorde.  928 
  929 
Økonomi 930 
 931 
Økonomisk for ANSA UK ble året heldigvis litt mer innholdsrikt enn året før. Selv om arrangementer 932 
ble avholdt digital i 2021 fikk vi til både GAUK og årsmøtet fysisk. På landsmøtet digitalt 2021 la 933 
den avtroppende økonomiansvarlig fram to ulike budsjetter, en tilpasset korona tilstander og et uten 934 
med resultat på 9000 nok og 0 nok respektivt med et spenn på 280 000 – 110 000 nok i utgifter og 935 
inntekter. 936 

Vi fikk et høstfond på 236 863 nok som skulle brukes til lokallagsaktiviteter da vi sendte to 937 
representanter ut til to ulike byer i UK. Vi fikk høstfondssøknader fra nesten halvparten av UK lokallag 938 
og vi klarte ved utgangen av 2021, fristen for høstfond, å bruke opp alle midlene vi fikk utdelt. Vi fikk 939 
et høyere driftsfond i år 940 
sammenlignet med året 941 
før, men på grunn av en 942 
uheldig kurs har 943 
utgiftene for poster i UK 944 
blitt relativt mye høyere 945 
enn tidligere. Som følger 946 
søkte vi om goodwill til 947 
årsmøtet hvor vi fikk 948 
innvilget 500 nok per 949 
deltagende medlem for 950 
å minimere et negativt 951 
sluttresultat. Pr. 26. 952 
februar 2022 stod det 953 
igjen med et negativt 954 
årsresultat på – 14 249 955 
nok. Medberegnet 956 
mangler betaling fra 957 
goodwill og noen andre 958 
utgiftsposter i 959 
forbindelse med 960 
opplegg til årsmøtet 961 
sosialt og styreutgifter. 962 
Anslagsvis vil vi ligge på 963 
et negativt resultat, men 964 
innenfor rimelighetens grenser og som forventet grunnet den høye valutakursen. Det er min oppfatning 965 
at tidligere økonomiansvarlig har forvaltet midlene våre på en meget god og respektabel måte.  966 
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 967 

(Det forekom noen mindre posteringer etter at dette regnskapet ble hentet, disse tilhører styreåret 968 
21/22.) 969 

 970 

Avslutning 971 

 972 

Jeg vil takke det forrige styret for sin gode innsats i styreåret 2021/22. Det har vært godt 973 
samarbeid, mange fine stunder og veldig givende. Vi er dog, skuffet over sentralorganisasjonen sin 974 
håndtering etter tapet av Torbjørn Svele Hagen.  975 

 976 

Spesiell takk til tidligere landsleder Anna Handal Hellesnes, som har ledet styret på en praktfull måte.  977 

 978 

Styret i ANSA UK 22/23 gleder seg til det kommende året. 979 

 980 

 981 

På vegne av ANSA UK 982 

 983 

August Sandnes 984 

Bergen, 14.05.2022 985 

 986 

 987 

 988 

 989 

 990 

 991 

 992 

 993 

 994 

 995 

 996 

 997 

 998 

 999 
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 1003 
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 1004 
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Landrapport - ANSA Tsjekkia 1005 

 1006 

 1007 

 1008 

Innledning  1009 

Forrige styre hadde fokus på å engasjere ANSA Brno mer inn mot landsstyret da det 1010 

tidligere landsstyret hovedsakelig har bestått av medlemmer fra Praha. Dette føler jeg vi 1011 

har lykkes med, noe som er reflektert i det nye landsstyret (Nestleder, arrangement 1012 

ansvarlig og styremedlem fra Brno).  1013 

Når det kommer til arrangementer har vi arrangert julebord i Praha og en miljøuke i 1014 

samarbeid med lokallagene. Gjennomføringen av miljøuken ga oss mye lærdom der vi 1015 

kan lære med om kommunikasjon mellom de forskjellige styrene, bortsett fra noen få 1016 

kommunikasjonsproblemer gikk gjennomføringen fint. Vi la julebordet ble lagt på samme 1017 

dag som organisasjonskurset som et tiltak for å få flere medlemmer fra Brno. Kort 1018 

oppsummert er vi i landsstyret fornøyde med arrangementene har hatt i forrige periode.  1019 

 1020 

Årsmøte 1021 

30.03.22, Tredje medisinske fakultet og Zoom.  1022 

Vi hadde valg av nytt styret og vedtok endringer in vedtektene  (§8 ANSA venn), der vi ble 1023 

enige om at ANSA venn er noe vi ønsker å implementere. Landsstyret skal ha 1024 

hovedansvar og samarbeide tett med lokallagene om pris osv. ANSA venn skal 1025 

implementeres etter årsmøte til lokallagene. ANSA venn ble også lagt til handlingsplanen 1026 

vår.  1027 

Det ble også bestemt at landsstyret ikke lenger skal ha ansvar for 17. Mai feiringen som 1028 

tradisjonelt har vært i Praha på kvelden. Siden 17. Mai i år faller på en ukedag ble det 1029 

vedtatt på årsmøte at pengene som var satt av til 17. Mai i budsjettet til hovedstyret skal 1030 

deles ut til lokallagene basert på antall medlemmer.  1031 

Syret før årsmøte 2021-2022 1032 

Leder Knut øye Brandsås (Praha) 1033 

Nestleder  Eira Cornelia Harvik-Wright (Praha) 1034 

Økonomiansvarlig  Ingrid Stav (Praha) 1035 

Informasjonsansvarlig  Sandra Sola (Praha) 1036 

Arrangementsansvarlig  Joakim Zacharias Gjengstø (Praha) 1037 

Arrangementsansvarlig   Lilliana Rico Garcia (Praha) 1038 

Styremedlem  Andreas Raae (Brno, trakk seg i styreperioden) 1039 

Styremedlem  Eirik Sunde Brekke (Brno) 1040 

Styremedlem Rovan Palo Darbandi (Praha) 1041 
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 1042 

Styret valgt på årsmøte 2022- 2023  1043 

Leder Joakim Zacharias Gjengstø (Praha) 1044 

Nestleder  Andreas Raae (Brno) 1045 

Økonomiansvarlig  Rovan Palo Darbandi (Praha) 1046 

Informasjonsansvarlig  Magnus Lønseth (Praha) 1047 

Arrangementsansvarlig  Stian Stensland Dueholm (Brno) 1048 

Arrangementsansvarlig   Emma Steen (Praha) 1049 

Styremedlem  Bjørn Eskild Woll Oaland (Praha) 1050 

Styremedlem  Idun Oppedal (Brno) 1051 

 1052 

 1053 

Arbeid med handlingsplanen  1054 

Vi har arrangert en miljøuke for andre året på rad. Dette var et arrangement i samarbeid 1055 

med lokallagene slik at vi fikk ha arrangementer samtidig i begge byer.  1056 

Vi har hatt politiske debatter på organisasjonskurset og på årsmøte for å få bedre 1057 

kunnskap om hvilke saker som er viktige for våre medlemmer. Gjengangeren var 1058 

bekymringer rundt inflasjon, økte strøm og gasspriser og hvordan myndighetene skal løse 1059 

dette gjennom Lånekassen.  1060 

Vi har nå satt i gang arbeid får å øke medlemsmassen vår, der vi legger konkrete planer 1061 

om hvordan vi skal gjøre Tsjekkia som studieland mer synlig for Norske studenter som 1062 

ønsker utveksling, eller å ta en hel grad i utlandet. Dette er noe vi nettopp har startet med, 1063 

og er i startfasen.  1064 

ANSA Praha har arrangert et arrangement med studentprest Hilde om tøffe situasjoner 1065 

som kan oppstå innenfor legeyrket og hvordan man best kan håndtere dette.  1066 

 1067 

Nasjonale arrangementer  1068 

Julebord ble arrangert på samme dag som organisasjonskurset. Dette var en stor suksess 1069 

da alle billettene ble utsolgt innen 1 time. Vi hadde noen utfordringer med tanke på at 1070 

myndighetene i Tsjekkia kom med nye restriksjoner for arrangementer to dager før vi 1071 

skulle ha arrangementet. Dette ble løst i samarbeid med hotellet.  1072 

Vi arrangerte også en miljøuke med alt fra turer i naturen til byttedager og 1073 

vegetarmiddager. Dette var et arrangement som skjedde samtidig i både Brno og Praha 1074 

som ble avsluttet med en pubquiz i begge byer hvor fokuset lå på miljø.  1075 

17. Mai 2021 feiringen utgikk grunnet Covid. Det ble også vedtatt på årsmøte at 17. Mai 1076 

skal falle på lokallagene med økonomisk støtte fra landsstyret  1077 
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 1078 

Aktivitet på lokalt nivå  1079 

Vi har to lokallag (ANSA Brno, ANSA Praha) hvor det er høy aktivitet i begge lokallagene.  1080 

ANSA Praha ANSA Brno 

- Leilighet til leilighet (24.09) 

- Puquiz fadderuke m/Hilde Sirnes 

(24.09) 

- Årsmøte (25.10) 

- Søndagstur (07.11) 

- Pubquiz (12.11) 

- Pubquiz (07.01) 

- Tropical party (03.03) 

- Pubquiz miljøuke i samarbeid med 

ANSA Tsjekkia (18.03) 

o Byttedag (23.03) 

- Kommunikasjonskurs med Hild 

Sirnes (02.04) 

- Bowling (02.04) 

- Pubquiz (27.04) 

- X-russefest (30.04) 

- 17. Mai 

- Leilighetsroulette  (10.10) 

- Pubquiz  (15.10) 

- Årsmøte  (07.11) 

- Pubquiz  (12.11) 

- Julegrøt  (05.12) 

- Pubquiz  (25.02) 

- Pubquiz med hilse (01.04) 

- Trikkerulling/X-russefest  (01.05) 

- 17. Mai  

 1081 

 1082 

 1083 

 1084 

 1085 

 1086 

Økonomi  1087 

- På konto: 17.081,35 (Forventet sluttsum etter utgifter for grønn uke og buss til Zakopane 1088 

= 13.481,35) 1089 

- Kontant: ca 1.850,00 NOK (4778czk) 1090 

- Total sluttsum: 15.331,35 NOK 1091 
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 1092 

 1093 

Avslutning 1094 

Jeg vil benytte anledningen til å takke av det gamle styret. Vi har tidligere hatt 1095 

utfordringer mellom ANSA Tsjekkia og ANSA Brno, der landsstyret har bestått av 1096 

medlemmer fra Praha. Det gamle styret har lykkes i å engasjere Brno, noe vi også så 1097 

effekten av på årsmøte der flere medlemmer fra Brno ble valgt inn i landsstyret.  1098 

 1099 

Alle erfaringsrapporter og budsjetter for ulike arrangementer, samt full oversikt over 1100 

økonomien ligger i hver sin mappe på sharepoint.  1101 

 1102 

 1103 

På vegne av ANSA Tsjekkia  1104 

Joakim Zacharias Gjengstø (landsleder) 1105 

Praha, 08.05.2022 1106 

 1107 

 1108 
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 1109 
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 1110 
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 1111 

 1112 
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ANSA Ungarn 1113 

 1114 

Innledning  1115 

 1116 

Det ble avholdt styremøte, ved semesterstart i september. Planla styret eventuelle aktiviteter 1117 

som kunne vært kjekke. Hovedarrangement som ble planlagt var Org-kurs i Pecs i februar, 1118 

samt en julekalender i desember måned. På grunn av usikkerhet rundt kontrakter og COVID-1119 

19 turte ikke styret planlegge den årlige skituren som vanligvis arrangeres i februar. Dette 1120 

satte også en stopper for planleggingen av konsert til vårsemesteret, som viste seg å være lurt 1121 

da sentralt overtok håndtering av konsert i år hvor pandemien var medårsak til avlysning. 1122 

Møte med ambassaden i Ungarn ble også avholdt i starten av februar måned hvor avtale om 1123 

samarbeid ble videreført. Nye møter er planlagt i september måned fremover.   1124 

 1125 

Årsmøte 02.04.2022 1126 

 1127 

Styret før årsmøtet 2021-2022 1128 

Leder      Andrea Svendsen 1129 

Nestleder     Karoline Georgsen 1130 

Økonomiansvarlig     Kristine Wallem 1131 

Informasjonsansvarlig     Hedda Aasland 1132 

Arrangementansvarlig     Amalie Ulriksen, Camilla Hagevik 1133 

Andre evt. styreverv    Mathilde Osaland Muis, Martine Wolff Nesse 1134 

 1135 

 1136 

 1137 

Styret valgt på årsmøtet 2022-2021 1138 

Leder      Hedda Aasland 1139 

Nestleder     Sabrina Maleki 1140 

Økonomiansvarlig     Johannes Kals 1141 
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Informasjonsansvarlig      1142 

Arrangementansvarlig     Henrikke Scott-Dahl, Mathilde Osaland Muis 1143 

Andre evt. styreverv    Hedda Røttingsnes 1144 

 1145 

 1146 

 1147 

Nasjonale arrangementer 1148 

 1149 

Årsmøtet for ANSA Ungarn ble avholdt lørdag 2. april med relativt stort oppmøte og nyvalgt 1150 

styre med en mix av nye og gamle tillitsvalgte som viste stor vilje til å videreføre 1151 

engasjementet rundt ANSA.  1152 

 1153 

Dato  Arrangement  Sted  

19.02.2022 Org.Kurs Pecs /Ungarn 

 1154 

Aktivitet på lokalt nivå  1155 

 1156 

Det er 3 lokallag i Ungarn (Budapest, Pecs og Szeged) 1157 

 1158 

ANSA Budapest og ANSA Pécs hatt god aktivitet ved å arrangere fadderuker, julekalendere 1159 

og pubquizer. ANSA Szeged er fremdeles et lite lokallag og har arrangert middager for 1160 

medlemmer.  1161 

 1162 

 1163 

Økonomi 1164 

Endelig regnskapstall ved slitten av forrige budsjettperiode.  1165 

 1166 

Budsjett 2021   Regnskap 2021 1167 

Inntekter    25000 NOK   800 NOK 1168 

Utgifter  82000 NOK   36636,16 NOK 1169 

 1170 
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Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 178 181,84NOK.  1171 

 1172 

Generelt har midler blitt brukt i henhold til budsjettet, dog større arrangementer ble ikke arrangert 1173 
grunnet Covid, sitter dermed igjen med en del penger. Stabile inntekter og utgifter generelt grunnet 1174 
stabile medlemstall. Se årsregnskap på Sharepoint for detaljer. 1175 

 1176 

 1177 

Avslutning 1178 

 1179 

Jeg vil takke for at et supert fint og lærerikt år Vi håper at dette kommende styre ikke vil ha noen 1180 
bregensringer på hva de kan arrangere med tanke på COVID.  1181 

 1182 

 1183 

 1184 

På vegne av ANSA i Ungarn,  1185 

Andrea Svendsen 1186 

Budapest, 12.05.2022 1187 

 1188 

 1189 
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 1190 

 1191 
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 1198 
 1199 
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 ANSA Veterinær  1200 

  1201 

Innledning   1202 
Vi fikk endelig arrangert fagseminar i Wroclaw, polen. Vi jobbet jevnt og trutt utover året, og det 1203 
viste seg på sluttresultatet: Fagseminaret. Selv uten mange sponsorer og en foreleser ikke var til stede, 1204 
ble det et fagseminar med gode tilbakemeldinger. For å kunne vie mer tid til forelesere tok vi årsmøtet 1205 
over nett en uke etter fagseminaret. Vi har jobbet bra med å være tilgjengelig på mail og SoMe, og 1206 
responstiden har gått ned fra tidligere.   1207 
  1208 

Årsmøte for året 2021/2022  1209 
Årsmøtet ble avholdt 24.10.2021 på Zoom. I forkant av møtet ble alle styreverv presentert på sosiale 1210 
medier og oppmøtet var likt som tidligere år. Punktene på saklista for møtet var orientering om 1211 
fagseminaret to uker tidligere, styrevalg og eventuelt. Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt 1212 
dette året.   1213 
  1214 
Styret før årsmøtet 2020-2021  1215 
Leder      Camilla Midttun  1216 
Nestleder     Thea Isaksen  1217 
Økonomiansvarlig     Alexandra Nørager  1218 
Informasjonsansvarlig     Amalie Fossum  1219 
Styremedlem      Camilla Rokke  1220 
Styremedlem      Åsne Wivestad  1221 
Styremedlem      Anja Bjørnsen  1222 
  1223 
Styret valgt på årsmøtet 2021-2022  1224 
Leder      Thea Isaksen  1225 
Nestleder     Amalie Fossum  1226 
Økonomiansvarlig     Eldbjørg Sør-Reime  1227 
Styremedlem      Hege Stafsnes Osland  1228 
Styremedlem      Karoline Helene Dahlberg  1229 
Styremedlem      Sara Kjær  1230 
  1231 
  1232 

Arbeid med handlingsplan  1233 
Mål for året:  1234 

• Rask svartid på sosiale medier  1235 
• Arrangere fysisk fagseminar  1236 

  1237 
Fagseminaret ble arrangert fysisk  1238 
  1239 

Nasjonale arrangementer  1240 
Arrangementer dere har arrangert eller vært med på som et landslag, og litt om dem.   1241 
  1242 
Dato   Arrangement   Sted   
16.-17.10.2021  Fagseminar 2021  Wrocław, Polen  
  1243 
Litt preget av pandemi-situasjonen fikk vi til et fysisk fagseminar igjen etter et opphold i 2020. Det 1244 
ble en sosial og lærerik helg med dyktige forelesere og engasjerte veterinærstudenter.   1245 
  1246 
  1247 
 1248 
 1249 
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Økonomi  1250 
Endelig regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode.   1251 
  1252 

Budsjett 2021   Regnskap 2021  1253 
Inntekter   75000 NOK   xx,xx NOK  1254 
Utgifter  65000 NOK   xx,xx NOK  1255 
  1256 
Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 30000 NOK. (Dette er ikke bekreftet, men infoen ble gitt fra 1257 
nedtrappende økonomiansvarlig)  1258 
  1259 
På grunn av en uheldig situasjon med banken har ikke innvalgte økonomiansvarlig fått tilgang til 1260 
banken fram til nå. Dermed er informasjonen manglende per dags dato.   1261 
  1262 
  1263 
  1264 

Avslutning  1265 
Vi gleder oss til å avholde neste fagseminar i Budapest. Vi håper å kunne engasjere det store norske 1266 
studentmiljøet der, samtidig få med oss jevnt over fra resten av veterinæruniversitetene inkludert 1267 
Norge. Vi ønsker også et tettere forhold med sentralt og har satt i gang tidlig et forhold og håper vi 1268 
kan få representanter fra ANSA med på fagseminaret i år.  1269 
  1270 
  1271 
På vegne av ANSA Veterinær,  1272 
Thea Isaksen  1273 
Warszawa, 06.06.2022  1274 
 1275 
 1276 
 1277 
 1278 
 1279 
 1280 
 1281 
 1282 
 1283 
 1284 
 1285 
 1286 
 1287 
 1288 
 1289 
 1290 
 1291 
 1292 
 1293 
 1294 
 1295 
 1296 
 1297 
 1298 
 1299 
 1300 
 1301 
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ANSA Helsepolitisk utvalg  1302 

  1303 

Innledning   1304 
Det siste året har Helsepolitisk Utvalg jobbet med autorisasjons-problematikk for helsefaglige 1305 
utdannelser i utlandet. Vårt arbeid det siste året har vært spesifikt rettet mot med godkjennelse av 1306 
legeutdanning fra Danmark. Det har vært en krevende og lang politiskprosess, som har vært spesielt 1307 
preget av at det arbeidet har skjedd under et regjeringsskifte. På tross av dette har vi vært i kontakt 1308 
med ulike partisrepresentanter – som har vært nyttig, verdifullt og lærerikt. Uten dem og disse møtene 1309 
hadde vi ikke oppnådd målet vårt.   1310 
  1311 
Juli 2021 ble det vedtatt en praksisendring jf. EFTA-domstolens uttalelser, som åpnet opp for søknad 1312 
skal derfor behandles individuelt i henhold til helsepersonelloven §48 a første ledd bokstav c om 1313 
jevngod utdanning. Søknadene som ble sendt i juli 2021 etter praksisendringen ble besvart februar 1314 
2022, hvor de fleste søkerne har fått innvilget autorisasjon. I all hovedsak betyr det nå at man den 1315 
danske legeutdanningen blir godkjent i Norge uten å ha fullført KBU.  1316 
  1317 
Vi takker alle som har bidratt til denne prosessen.   1318 
Spesielt takk til Bjørn Henrik Krat Bjørkholt, som har vært en sterk politisk pådriver for 1319 
godkjennelsen av utdanningen.   1320 
  1321 

Årsmøte 01.02.22  1322 
Den 01.02.22, avholdt digitalt over zoom.   1323 
  1324 
Styret før årsmøtet 2020-2021  1325 
Leder      Rose May Alfiler   1326 
Nestleder/Sekretær    Amalie Kollstrand   1327 
Økonomiansvarlig     Synne Smith Stenholt   1328 
  1329 
Styret valgt på årsmøtet 2021-2022  1330 
Leder      Rose May Alfiler   1331 
Nestleder/Sekretær    Amalie Kollstrand   1332 
Økonomiansvarlig     Synne Smith Stenholt   1333 
Styremedlem      Louise Frøisland  1334 
  1335 
  1336 

Arbeid med handlingsplan  1337 

Vi har hatt som mål at den danske legeutdanningen, samt KBU/dansk turnus skal bli godkjent 1338 
i Norge. Juli 2021 ble det vedtatt en praksisendring jf. EFTA-domstolens uttalelser, som 1339 
åpnet opp for søknad skal derfor behandles individuelt i henhold til helsepersonelloven §48 a 1340 
første ledd bokstav c om jevngod utdanning. Søknadene som ble sendt i juli 2021 etter 1341 

praksisendringen ble besvart februar 2022, hvor de fleste søkerne har fått innvilget 1342 
autorisasjon. I all hovedsak betyr det nå at man den danske legeutdanningen blir godkjent i 1343 
Norge uten å ha fullført KBU.   1344 
  1345 
 1346 
 1347 
 1348 
 1349 
 1350 
 1351 
 1352 
  1353 



  

 

 117 av 161  
 

Økonomi  1354 
Endelig regnskapstall ved slitten av forrige budsjettperiode.   1355 
  1356 

Budsjett 2021   Regnskap 2021  1357 
Inntekter   0,00 NOK   0,00 NOK  1358 
Utgifter  0,00 NOK   0,00 NOK  1359 
  1360 
Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 0,00 NOK.   1361 
  1362 
Takk til alle som har bidratt!  1363 
  1364 
På vegne av ANSA i Helsepolitisk utvalg  1365 
Rose May Alfiler  1366 
Odense 30.05.22   1367 
  1368 
  1369 
 1370 
 1371 
 1372 
 1373 
 1374 
 1375 
 1376 
 1377 
 1378 
 1379 
 1380 
 1381 
 1382 
 1383 
 1384 
 1385 
 1386 
 1387 
 1388 
 1389 
 1390 
 1391 
 1392 
 1393 
 1394 
 1395 
 1396 
 1397 
 1398 
 1399 
 1400 
 1401 
 1402 
 1403 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Kontrollkomiteen 

Saksnummer  GF66 01.03-22 

Gjelder  Rapporter og orienteringer 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Kontrollkomiteens beretning til Generalforsamlingen 2022  5 

 6 

Kontrollkomiteens Beretning - Orienteringssak 7 

 8 

FORMÅL 9 

Kontrollkomiteen skal ifølge vedtektene rapportere årlig til generalforsamlingen 10 

om avvik.  11 

 12 

SAKSPRESENTASJON 13 

Kontrollkomiteens beretning er vedlagt og inneholder informasjon om komiteens 14 

arbeid, avvik og styrets forvaltning organisasjonens økonomi fra 15 

generalforsmalingen 2021 til dags dato (29. juni 2022). 16 

 17 

VURDERING 18 

På skrivende tidspunkt er det ingen åpne saker/avvik. Eventuelle saker som 19 

oppstår mellom skrivende stund og generalforsamlingen vil bli lagt frem på 20 

generalforsamlingen.  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

_________________________________ 30 

INSTILLING 31 

Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens beretning til orientering. 32 

_________________________________  33 



  

 

 119 av 161  
 

VEDLEGG 1: Kontrollkomiteens beretning til generalforsamlingen 2022 34 

Kontrollkomiteen (heretter KK) har i perioden 2021-2022 bestått av Ida Iselin 35 

Eriksson, Katinka Oxaas, og Kristine Meek Stokke. Alle medlemmene er valgt for 36 

en styreperiode.   37 

KK sitt mandat fastsettes i vedtektene §§ 56, 57 og 58. I henhold til disse 38 

vedtektene skal KK påse at hovedstyret jobber i tråd med generalforsamlingens 39 

vedtak, ANSAs vedtekter og øvrige retningslinjer, og at ANSA sine midler 40 

forvaltes forsvarlig. KK skal avlegge rapport om eget arbeid og avvik til 41 

hovedstyrets møter og til generalforsamlingen.  42 

Kontrollkomiteens arbeid i perioden juli 2021 – d.d.   43 

På tidspunktet denne beretning er levert har KK gjennomført seks interne møter, 44 

deltatt på samtlige av hovedstyrets møter, også lukkede saker. De sakene som 45 

har vært lukket er lukket av hensyn til organisasjonsstrategi eller 46 

personvernhensyn. Slik KK opplever sakene er sakene lukket i tråd med 47 

vedtektene og ANSA sine øvrige rettingslinjer. Styret har vært vedtaksdyktige på 48 

alle tidspunkt der vedtak er fattet.  49 

I tillegg til å delta på hovedstyrets møter har KK fulgt organisasjonen på avstand, 50 

gitt innspill til valgkomiteen på rekrutering av nye medlemmer til KK. Komiteen 51 

har også gjennomført dialogmøter med president gjennom året. Det totalt er det 52 

vært gjennomført tre uformelle møter med president 12.09.21, 16.01.22 og 53 

03.03.22.  54 

Under følger en liste over saker der KK har gitt sin tolking av vedtektene. KKs 55 

tolkning kan leses i de respektive sakspapirene til hovedstyrets møter:  56 

• Vedtekt §69 – valgkomiteen og eksterne medlemmer (Hovedstyremøte #1)  57 

• Protokoll fra generalforsamlingen 2021 (Hovedstyremøte #1)  58 

• Dispensasjoner og avvik i ANSA Singapore (Hovedstyremøte #3)  59 

• Gjennomførelse av valg i lokallag første kvartal (Hovedstyremøte #3)  60 

• Hvilke «regler» gjelder for ekstraordinære årsmøtet (Hovedstyremøte #6)  61 

• Dispensasjon om utsettelse av årsmøte til ANSA USA (Hovedstyremøte 62 

#7)  63 

I tillegg KK har vært orientert om følgende avvik i organisasjonen:  64 

• Avvik på landside på ANSA.no (Hovedstyremøte #1)  65 

• Mangel på tilgengelig protokoll fra generalforsmalingen 2021 66 

(Hovedstyremøte #3)  67 

• Mangel på konstituert leder i programkomiteen (Hovedstyremøte #4)  68 

• Feil i mandatfordelingen til Generalforsamlingen 2022 (Hovedstyremøte 69 

#6)  70 

• Kvartalsrapport Q4 2021 – avvik i stikkprøver av land/lokallag 71 

(Hovedstyremøte #6)   72 
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• Avvik i gjennomføringen av årsmøte i ANSA Tyskland (Hovedstyremøte 73 

#7)  74 

I tillegg til de sakene nevnt over har KK vært orientert om fratredelse av president 75 

og suppleringsvalg der ny president ble valgt internt av styret. Suppleringsvalget 76 

ble gjort i trå med vedtektene. I samme møtet vedtok hovedstyre kompensasjon 77 

for avtroppende og påtroppende president. KK var ikke til stede på møtet og 78 

presenterte derfor i ettertid sin tolkning om at vedtaket var i strid med vedtekt 79 

§43. Hovedstyret overstyrte KK sin tolkning enstemmig i hovedstyremøte #7. 80 

Overstyringen av KK sin tolkning er i tråd med hva vedtektene tillater. 81 

Hovedstyret er selv ansvarlig for å redegjøre for overstyringen av tolkningen til 82 

generalforsamlingen.   83 

Bemerkninger til generalforsamlingens vedtak, vedtekter eller ANSAs 84 

øvrige retningslinjer  85 

På generalforsamlingen 2021 be det vedtatt en rekke vedtektsendringer og det 86 

ble gjort endringer til handlingsplanen og politisk program. Hovedstyret har etter 87 

KKs observasjoner fulgt disse styringsdokumentene godt. KK har som nevnt i 88 

avsnittet over gitt sine råd der det er etterspurt og har sett at de i stor grad har 89 

blitt fulgt.  90 

Så vidt KK vet er alle avvik som er rapportert tilstrekkelig fulgt opp av 91 

sekretariatet eller hovedstyret. Det er viktig å bemerke at avvikene bryter med 92 

vedtektene eller ANSA sine retningslinjene på det tidspunktet de blir rapportert, 93 

men siden alle sakene er fulgt opp anser KK sakene som lukket. Avvikene er ikke 94 

av økonomisk konsekvens eller av en slik art som har varig konsekvens på 95 

organisasjonen.  96 

Når det gjelder feil i mandatfordelingen til generalforsamlingen 2022 har KK gitt 97 

utrykk for at dette var uheldig, men at det har hatt minimal effekt eller konsekvens 98 

for selve gjennomføringen av generalforsamlingen. At mandatfordelingen ble 99 

rettet opp var i all hovedsak positiv for å sikre godt demokrati på 100 

generalforsamlingen.  I slike situasjoner er det godt å se at både hovedstyret og 101 

sekretariater er framoverlente og håndterer saken raskt.  102 

Generalforsamlingen 2021 vedtok også en programkomité. Komiteen er fulgt opp 103 

av hovedstyret og arbeidet vil bli lagt frem på generalforsamlingen i en egen sak.    104 

Det ble ikke fattet andre spesifikke vedtak som hovedstyret skulle følge opp på 105 

generalforsamlingen 2021. Hovedstyret har vært selvdrevet i nevnte saker og i 106 

høy grad etterlevd ANSAs vedtekter og øvrige retningslinjer.  107 

Bemerkninger til forvaltningen av organisasjonens økonomi  108 

Kalenderåret 2021  109 

I forkant av generalforsamlingen har KK fått tilsendt revisorrapport og 110 

årsregnskap for 2021. KK finner ingen avvik i rapporten. Til tross for pandemien, 111 

og til tider et krevende budsjett år, endte 2021 med et positivt årsresultat. Dette 112 
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viser at sekretariatet ved generalsekretær og hovedstyret har lykkes med god 113 

økonomikontroll i året som har gått. Lite reisevirksomhet og overgang til digitale 114 

aktiviteter kan selvfølgelig ligge til grunn for et positivt resultat, men en 115 

endringsinnstilt holdning er med på sikre organisasjonens fremtid. Dette stiller vi 116 

oss svært positivt til.   117 

KK ble gjort oppmerksom på feil i regnskap i brønnøysundregistrene av 118 

generalsekretær. Saken er fulgt opp og riktig tall er nå offentlig tilgengelig for 119 

regnskapsåret 2021.   120 

Kalenderåret 2022  121 

Budsjettåret 2022 er ikke over, men hovedstyret har innstilt et revidert budsjett 122 

som reflekterer den situasjonene organisasjonene er i nå. Der er i 2022 planlagt 123 

et negativt årsresultat – dette var planlagt i det opprinnelige budsjettet – som er 124 

vel begrunnet. Etter revidert budsjett er det fremdeles planlagt et negativt 125 

årsresultat, men ANSA har over flere år opparbeidet seg en god egenkapital som 126 

gjør at et planlagt negativt resultat ikke får umiddelbare negative konsekvenser 127 

for organisasjonen. Med den informasjonen som er gjort tilgjengelig for KK anses 128 

økonomien til å være forsvarlig, godt forklart og i gode hender.   129 

Øvrig  130 

I løpet av perioden har oppfølgingen av land og regioner blitt overført til 131 

sekretariatet. Dette var planlagt og forankret i sekretariatet og hovedstyre før det 132 

ble gjennomført. Flere av avvikene som KK har kommentert kommer fra 133 

land/regioner og lokallag, men det er viktig å påpeke at dette ikke er sekretariatet 134 

eller hovedstyrets feil. Videre ønsker vi å bemerke at et avvik som følges opp 135 

ikke er farlig for organisasjonen i sin helhet. Avvikene som er beskrevet i denne 136 

rapporten oppleves som små og får god oppfølging av sekretariatet.   137 

KK er stort sett fornøyd med den nye kvartalsrapporteringen som sekretariatet 138 

gjør tilgjengelig for hovedstyret og tillitsvalgte. Rapporten gir et godt innblikk 139 

organisasjonen og er et blitt et viktig verktøy i komiteens oppfølging av 140 

organisasjonen.   141 

Til slutt ønsker KK å berømme jobben som er gjort av sekretariatet, hovedstyret 142 

og ANSA sine tillitsvalgte i året som har gått. ANSA sine tillitsvalgte har et godt 143 

engasjement som lever godt opp til ANSA sine verdier.   144 

Signert 29.06.2022  145 

Ida Iselin Eriksson   146 

Katinka Oxaas  147 

Kristine Meek Stokke  148 

 149 

 150 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  PKF ReVisjon AS  
Saksnummer  GF66 01.04-22 

Gjelder  Rapporter og orienteringer 
 2 

________________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Revisors beretning 5 

Revisors beretning – Orienteringssak  6 

 7 

FORMÅL 8 

Revisor orienterer generalforsamlingen om sitt arbeid med revidering av ANSAs 9 

årsregnskap 10 

 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

Revisor har revidert ANSAs årsregnskap med balanse per 31.12.2021, og 13 

presenterer sin beretning til generalforsamlingen. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

_________________________________ 24 

INNSTILLING 25 

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering 26 

_________________________________ 27 
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VEDLEGG 1: Revisors Beretning 28 

 29 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 02.01-22 

Gjelder  Diskusjonssaker 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

Politisk Debatt - Diskusjonssak 5 

 6 

FORMÅL 7 

Legge til rette for en åpen debattarena i organisasjonen. Her kan saker om ikke 8 

passer inn ellers på dagsordenen løftes.  9 

 10 

SAKSPRESENTASJON 11 

Den politiske debatten er organisasjonens arena for fri debatt.  12 

Politisk debatt er organisasjonens frie debatt. Her kan delegater og observatører 13 

ta opp temaer som man vil løfte for generalforsamling. Politisk debatt er ikke 14 

tiltenkt som en arena for møteevaluering eller et sted man kan ta omkamper, men 15 

en generell politisk eller organisatorisk debattarena. Alle temaer kan luftes her.  16 

Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte. En kan gjerne forberede innlegg til den 17 

generelle politiske debatten på forhånd. Denne debatten er ment som en arena 18 

for nye saker, spørsmål, meninger eller tema du vil presentere for 19 

Generalforsamlingen. Her har du muligheten til å tenke langsiktig og stort.  20 

Ordførerkollegiet leder debatten. Under hele møtet foregår inntegning via en 21 

talerliste. Hovedstyret håper generalforsamling vil benytte muligheten til å 22 

diskutere fritt, og at det blir en nyttig og inkluderende debatt.  23 

Vi oppfordrer i år spesielt til at den generelle politiske debatten brukes som en 24 

arena for å diskutere hva ANSA skal mene noe om. Dette kan også legge et godt 25 

grunnlag for den senere behandlingen av det politiske programmet.  26 

For at hovedstyret skal kunne vedta en resolusjon og andre mindre politiske 27 

dokumenter i tiden mellom to Generalforsamlinger, må de i henhold til §82.2 i 28 

vedtektene ta utgangspunkt i allerede eksisterende politikk. Det betyr at de 29 

politiske rammene som vedtas av Generalforsamlingen, legger føringer for hva 30 

hovedstyret kan vedta rundt saker som dukker opp underveis i året. For 31 

presidenten, som ANSAs politiske talsperson, og hovedstyret som det organet 32 

som vedtar eventuell utfyllende politikk, er det derfor verdifullt om 33 
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Generalforsamlingen har dette i mente når de går inn i den generelle politiske 34 

debatten. 35 

God debatt! 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

_________________________________ 59 

INNSTILLING 60 

Generalforsamlingen gjennomfører en fri og åpen politisk debatt 61 

_________________________________ 62 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 03.01-22 

Gjelder  Styringsdokumenter 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

 5 

Vedtektsendringer - Vedtakssak 6 

 7 

FORMÅL 8 

Generalforsamlingen skal votere over forslag til endring av vedtekter 9 

 10 

SAKSPRESENTASJON 11 

Det er innkommet ni – 9 – endringsforslag til ANSA sine vedtekter innen fristen til 12 

behandling på ANSA sin Generalforsamling 2022. 13 

Forslag 1 er å endre dagens organisasjonskurs til et tillitsvalgtkurs, for alle de 14 

tillitsvalgte i landet/regionens lokallag. Samtidig legges det også opp til at 15 

land/regioner uten lokallag ikke lenger trenger å avholde kurset. Fristen for 16 

innkalling til kurset foreslås også endret fra 8 uker før, til 4 uker før. Kurset skal 17 

avholdes hvert år før Generalforsamlingen. 18 

Forslag 2 er å fastsette at lokallagene, akkurat som landene og regionene, skal 19 

avholde sitt årsmøte innen utgangen av april hvert år.  20 

Forslag 3, 4, 5, 6, 7, og 8 omhandler vedtektenes regulering av kontrollkomiteen 21 

og bør ses i sammenheng. 22 

Forslag 9 omhandler klargjøring av ansvar i tilfelle organisasjonen står uten 23 

President. Forslaget legger da opp til at hovedstyrets tillitsvalgte vil ha ansvar for 24 

gjennomføring av suppleringsvalg.  25 

De innkomne endringsforslagene er samlet i oversikten under: 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 33 

Endringsforslag 1: 34 

Forslagsstiller Sine Schei 

Paragraf 30  

Endres fra Endres til 

Hvert land/region skal avholde 

ordinært årsmøte før utgangen av 

april hvert år. 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. Alle 

medlemmer som er registrert eller 

studerer i landet/regionen har 

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 

årsmøtet. Lands- /regionstyret kan 

søke hovedstyret om dispensasjon 

Hvert land/region skal avholde ordinært 

årsmøte før utgangen av april hvert år. 

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. 

Alle medlemmer som er registrert eller 

studerer i landet/regionen har 

stemmerett på årsmøtet. Land/regioner 

skal også avholde et årlig 

tillitsvalgtkurs innen 

generalforsamlingen, for de tillitsvalgte 

i landet/regionens lokallag. Innkalling til 

tillitsvalgtkurs skal sendes de 

tillitsvalgte senest fire – 4 – uker før. 

Lands-/regionstyret kan søke 

hovedstyret om dispensasjon. 

Land/regioner uten lokallag trenger 

ikke å avholde tillitsvalgtkurs.  

Begrunnelse: For å sikre at alle får den opplæringen de trenger for sitt verv så 

skal landsstyrer og lokallag samles før Generalforsamlingen og ha felles 

opplæring. Landsstyret vil holde opplæringen og få all den bistanden de trenger 

fra sekretariatet i planleggingen av innholdet. Vi håper at dette også vil skape 

en god kommunikasjon mellom land og lokallag og de kan sammen planlegge 

for året de er valgt som tillitsvalgt.  

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
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 43 

Endringsforslag 2: 44 

Forslagsstiller Sine Schei 

Paragraf 36 

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 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. 

Hvert lokallag skal avholde ordinært 

årsmøte før utgangen av april hvert år. 

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. 

Begrunnelse: I dag er det ingen bestemmelse for når lokallag skal holde valg. 

Vi ønsker at lokallag skal holde valg i perioden januar – april slik at de kommer 

inn på samme årshjul som land/regionstyrer. De vil da kunne samles på 

tillitsvalgtkurs, få en felles opplæring og planlegge året sammen. Lokallag må 

sende inn frifondsrapport innen 01. Juli og vil få penger utbetalt på høsten. Det 

kan da være at lokallag som er “aktiv” før sommeren sender inn rapport, men 

får ingen til å stille til valg på høsten. Det vil derfor bli problemer med 

utbetalingen til aktive lokallag. Nye studenter som starter på høsten og ønsker 

å sitte i styret vil også kunne få bli kjent med organisasjonen og sin studieby før 

de stiller til valg.   

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 
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 54 

Endringsforslag 3: 55 

 

 

Forslagsstiller 

Ida Iselin Eriksson 

Paragraf 56 

Endres fra Endres til 

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 med organisasjonen. 

Kontrollkomiteen består av tre 

medlemmer som velges for 2 år av 

gangen. Én – 1 – henholdsvis to – 2 

– medlemmer står på valg hvert år. 

Begrunnelse: Kontrollkomiteen har som hovedstyret et behov for 
overlapp i sin struktur. Ved å velge én og henholdsvis to medlemmer 
annen hvert år vil dette sikres i større grad. Endringen vil i større grad gi 
kontrollkomiteen mulighet til å følge opp organisasjonen tilstrekkelig. 
Antall medlemmer er også justert ned til tre faste medlemmer som bør 
kunne dekke arbeidet som kontrollkomiteen gjør og det vil fremdeles 
være mulig for valgkomiteen å rekruttere for. Det er ikke foreslått annen 
valgprosess en det som ellers gjelder for sentrale tillitsverv.   
  

Siste delen av vedtekten foreslås slettes og lagt inn i ny vedtekt. Se 

forslaget under 

   
 Endringsforslag 4: 56 

Forslagsstiller Ida Iselin Eriksson 

Paragraf Ny paragraf etter 56 

Endres fra Endres til 

  Medlemmer av kontrollkomiteen skal 

ikke inneha andre verv i ANSA eller 

ha noe uoppgjort økonomisk med 

organisasjonen. 

Begrunnelse: Forslaget beholder deler av dagens §56.  som ikke 
omhandler selve valget. Det er derfor foreslått for en egen vedtekt 
istedenfor som en del av vedtekt 56 siden det ene omhandler valg og det 
andre omhandler bestemmelser for littlitsvervet.  

   
 57 

 58 

 59 
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 60 

 Endringsforslag 5: 61 

Forslagsstiller Ida Iselin Eriksson 

Paragraf 57 

Endres fra Endres til 

Kontrollkomiteen skal: 
- Kontrollere at 

hovedstyret jobber i 
tråd med 
generalforsamlingen
s vedtak, vedtekter 
og øvrige 
retningslinjer 

- Påse at hovedstyret 
forvalter ANSAs 
økonomi forsvarlig 

- Forholde seg 
nøytrale i 
behandlingen av alle 
saker, og skal ikke 
fremme meninger 
om hovedstyrets 
arbeidsmetoder eller 
interne prioriteringer 

- Bistå hovedstyret og 
generalforsamlingen 
i spørsmål knyttet til 
økonomi og/eller 
organisasjon der 
dette etterspørres 

- Avgi skriftlig 
statusrapport på 
hovedstyremøter 

- Avgi skriftlig rapport 
til 
generalforsamlingen 
om avvik. 

  

Kontrollkomiteen er et kontrollorgan 

som bare står ansvarlig ovenfor 

Generalforsmalingen. Komiteen skal 

etterse at organisasjonen drives 

etter gjeldende vedtak fra 

generalforsmalingen og øvrige 

styringsdokumenter. Komiteen skal 

føre tilsyn i forvaltningen av ANSA 

sine økonomiske midler.  

Begrunnelse: Denne vedtekten omhandler kontrollkomiteens virke 
endringene er foreslått fordi dagens kulepunktliste er en salig blanding 
av oppgaver og virke og kan derfor oppleves som bygrensene. Det 
tydeliggjøres her at de de står ansvarlig ovenfor generalforsamlingen 
istedenfor i vedtekt 58. Den nye formuleringen skal gi kontrollkomiteen 
tilstrekkelig rom til å følge opp organisasjonen. Forslaget bør også sees i 
sammenheng med retningslinje dokumentet som er utarbeidet for 
kontrollkomiteen og som vedtas av generalforsmalingen i egen sak. I 
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retningslinje dokumentet kommer selve utførelsen av oppgavene og 
rutinene. 
  
Det understrekes at nøytralitetsprinsippet i saksbehandling skal 
beholdes, men ikke være en del av dokumentet da dette ansees som en 
arbeidsmetode. Dette er vanlig praksis i lignende organisasjoner og det 
ansees som lite kontroversielt.  

   
 62 

 Endringsforslag 6: 63 

Forslagsstiller Ida Iselin Eriksson 

Paragraf Ny etter paragraf 57 

Endres fra Endres til 

  Kontrollkomiteen skal delta på og avgi 
skriftlig beretning til;  

a. hovedstyrets møter 
b. generalforsamlingen 

  

Begrunnelse: Selv om tilstedeværelse og rapportering til dels går inn 
under arbeidsoppgavene til kontrollkomiteen og dekkes av 
retningslinjene foreslås det at det likevel dekkes i en egen vedtekt som 
settertydelig krav til hva kontrollkomiteen som et minimum skal 
produsere til gitte tidspunkter. Det gir også tydelig indikasjon på forventet 
arbeidsmengde og tid som kan være viktig i rekrutering av tillitsvalgte.  
  

   
 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 



  

 

 133 av 161  
 

 76 

 77 

 Endringsforslag 7: 78 

Forslagsstiller Ida Iselin Eriksson 

Paragraf 58 (men omhandler også 79) 

Endres fra Endres til 

Kontrollkomiteen står kun 

ansvarlig overfor 

generalforsamlingen. 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 kontrollkomiteen som foretar 

tolkninger av organisasjonens 

styringsdokumenter. Tolkningene kan 

overstyres av generalforsamlingen 

med alminnelig flertall eller 

hovedstyret med kvalifisert flertall. 

Begrunnelse: Det er ingen grunn til at kontrollkomiteens 
tolkningsoppgave deles opp i flere vedtekter. Dette henger trolig igjen 
etter endringer fra tidligere år når noen tolkninger ble gjennomført av 
ordførerkollegiet. Hensikten med det nye forslaget er å gjøre 
tolkningsmandatet tydeligere.  Vedtekten setter også en klar føring på 
hva generalforsamlingen eller hovedstyre kan gjøre hvis de er uenige i 
kontrollkomiteen sin tolkning. Her er det en endring for hovedstyret hvor 
det foreslås at det økes fra simpelt flertall til kvalifisertflertall. Endringen 
gjøres fordi det bør være et tydelig flertall når hovedstyret gjør en 
overstyring av kontrollkomiteens sine tolkninger.  
  

   
 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 
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 89 

 90 

 Endringsforslag 8: 91 

Forslagsstiller Ida Iselin Eriksson 

Paragraf 79 

Endres fra Endres til 

Tolkning av vedtektene under 

generalforsamlingen tillegges 

kontrollkomiteen. 

Generalforsamlingen kan 

overprøve denne tolkningen med 

to tredjedels – 2/3 – flertall. 

Mellom to generalforsamlinger 

tillegges tolkning av vedtekter 

kontrollkomiteen. 

STRYK 

Begrunnelse: Foreslås å strykes det i praksis i dag eksisterer to 
paragrafer med tolkningsmandatet til KK. Inneholdte ivaretas hvis 
endringene i paragraf 58 blir vedtatt.  
  

   
 92 

Endringsforslag 9: 93 

Forslagsstiller Philip Gaustad Vogsted  

Paragraf 42 

Endres fra Endres til 

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. 

Ved frafall av president skal hovedstyret 
ved deres tillitsvalgte 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. 

Begrunnelse: Per dags dato finnes det ikke noen formalisert prosedyre for 

hovedstyret dersom President faller fra. I løpet av perioden opplevde 

organisasjonen dette og dermed var HS i en usikker posisjon. Situasjonen ble 

løst på en fornuftig måte, men det kan være greit med vedtekter som er så 

tydelige så mulig rundt dette.  

   
 94 

 95 

 96 
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 97 

VURDERING 98 

De innkomne endringsforslagene er i stor grad basert enten på tillitsvalgte 99 

og/eller sekretariatet sine erfaringer i sine roller det siste året. Hovedstyret mener 100 

at dette er endringer som er riktige for organisasjonen, og som gjerne vil forenkle 101 

drift og tydeliggjøre ansvar.  102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

 120 

 121 

_______________________________ 122 

INNSTILLING 123 

Generalforsamlingen vedtar endringsforslagene til vedtektene.  124 

________________________________125 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 03.02-22 

Gjelder  Styringsdokumenter 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Handlingsplan 2021/2022 5 

 6 

Handlingsplan – Vedtakssak 7 

 8 

FORMÅL 9 

Generalforsamlingen oppfordres til å utvide handlingsplanens varighet frem til 10 

neste generalforsamling, heller enn til årets utgang.  11 

SAKSPRESENTASJON 12 

På generalforsamlingen 2021 ble handlingsplanen vedtatt med varighet ut 13 

kalenderåret 2022. Det betyr at handlingsplanen ikke skal revideres på årets 14 

generalforsamling. Formålet med denne saken er dermed ikke å vurdere 15 

innholdet i handlingsplanen, men å revidere dens varighet.  16 

ANSA er inne i en strategiperiode som varer frem til 2023. Handlingsplanen og 17 

strategien må ses i sammenheng, og da de har stor innflytelse på 18 

organisasjonens drift bør begge dokumentene legges frem for 19 

Generalforsamlingen i 2023.  20 

VURDERING 21 

Det anses som hensiktsmessig at handlingsplanen har varighet frem til neste 22 

generalforsamling, slik at Generalforsamlingen heller enn hovedstyret vedtar den 23 

neste handlingsplanen. Det vil dessuten gjøre at handlingsplanens varighet 24 

samsvarer med varigheten av ANSAs strategi (2018-2023). Da kan 25 

Generalforsamlingen 2023 forholde seg til forslag til ny strategi og handlingsplan 26 

samtidig.   27 

_________________________________ 28 

INNSTILLING 29 

Generalforsamlingen vedtar å utvide hangslingsplanens gyldighet fra 31.12.2022, 30 

til ordinær Generalforsamling 2023. 31 

_________________________________ 32 
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VEDLEGG 1: Handlingsplan 2021/2022 33 

 34 

 35 

 36 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 03.03-22 

Gjelder  Styringsdokumenter 
 2 

_______________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Forslag til politisk program 5 

Politisk Program - Vedtakssak 6 

 7 

FORMÅL 8 

Generalforsamlingen skal vedta ANSA sitt politiske program for perioden 9 

2022/2023. 10 

 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

Politisk program er ANSA sitt sentrale styringsverktøy i det politiske arbeidet, og 13 

er dokumentet som legger føringer på hva ANSA som en organisasjon mener må 14 

gjøres politisk til utenlandsstudentens beste. 15 

Det politiske programmet som ligger vedlagt er innstilt av hovedstyret, hvor 16 

programkomiteen som ble nedsatt på Generalforsamlingen i 2021 sto for 17 

innhenting av innspill, forankring, og utarbeidelse av et forslag til det politiske 18 

programmet. Programkomiteen er i henhold til sitt mandat til stede på 19 

Generalforsamlingen for å redegjøre for programarbeidet og programutkastet.  20 

Programkomiteen la frem sitt arbeid til hovedstyret på Hovedstyremøte 6, hvor 21 

hovedstyret kom med innspill til det endelige utkastet. Programkomiteen la så 22 

frem det endelige utkastet til Hovedstyremøte 7. På dette møtet diskuterte 23 

hovedstyret forslaget, og la frem endringsforslag. Det innstilte politiske 24 

programmet er dermed et resultat av programkomiteen sitt utkast og 25 

hovedstyrets innspill.   26 

Selv om programmet er basert på fjorårets program, er strukturen noe 27 

annerledes. Med bakgrunn i ANSA sitt fokus på de forskjellige segmentene før, 28 

under, og etter studiene, er rekkefølgen i programmets kapittel lagt tilsvarende. 29 

Det er fokusert på at introduksjonstekstene til hvert kapittel gir kontekst til 30 

politikken, heller enn å gjenta de konkrete punktene som fremkommer etter 31 

brødteksten. I forslaget til politisk program ligger de følgende kapitlene: 32 

 33 

 34 
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Innledning 35 

I innledningen legges flere av ANSA sine grunnprinsipper frem. Det redegjøres 36 

for hvor studier i utlandet er viktige for individet og samfunnet. Det fastlegges 37 

også at FNs menneskerettighetserklæring må ligge til grunn for vårt virke som 38 

studenter. 39 

Internasjonalt Ansvar 40 

Internasjonalt ansvar legger til grunn at internasjonal studentsolidaritet er en 41 

naturlig forlengelse av ANSAs arbeid. Her nevnes blant annet Students at Risk-42 

ordningen, og alle studenters frihet til å utøve sine politiske rettigheter. Det 43 

foreslås også at Norge, i tillegg til å møte FNs bærekraftsmål, skal følge 44 

Parisavtalen, UNESCO sin globalkonvensjon, og OECD sin globale 45 

utdanningsstrategi.  46 

Videregående 47 

Internasjonalisering starter for mange allerede på videregående. I dette kapittelet 48 

dekkes alt fra rådgivningstjeneste ved ungdoms- og videregåendeskoler, til 49 

offentlig tilbud om IB (International Baccalaureate). Det er også fokus på 50 

forutsigbarhet for videregåendeelevene som drar på utveksling. 51 

Studentmobilitet 52 

Kapittelet studentmobilitet presenterer ANSA sine syn på hva rammene for 53 

politikken rundt studentmobiliteten burde være. Det foreslås at 10% av den 54 

norske studentmassen skal ta hele graden sin i utlandet. Det presiseres også at 55 

Norge skal være del av det Europeiske utdanningsområdet. Det legges til grunn 56 

at varigheten på studieoppholdet i utlandet sterkt påvirker utbyttet av oppholdet, 57 

og at mulighetene for å ta språkkurs er viktige av samme grunn. 58 

Utveksling 59 

Kapittelet utveksling fremmer politikk som skal legge til rette for at alle studenter i 60 

Norge skal ha mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet, uavhengig av 61 

rammeplaner, regelverk, og byråkrati. Det fremmes en målsetning om at minst 62 

50% av studenter i Norge skal ta deler av graden sin i utlandet.  63 

Studentøkonomi 64 

Under området studentøkonomi fastsettes ANSAs studentøkonomiske 65 

prioriteringer. Et viktig prinsipp er at muligheten til å studere i utlandet ikke skal 66 

påvirkes av ens sosioøkonomiske bakgrunn. Det foreslås at studiestøtten skal 67 

knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, med en stipendandel på minst 68 

40%. Kapittelet diskuterer også stipendandelen av skolepengestøtten. Til slutt er 69 

det i kapittelet også foreslått at studielånet ikke skal påvirke beregningen ved 70 

søknad om boliglån ved førstegangskjøp.  71 

 72 
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Studentvelferd 73 

Den foreslåtte politikken om studentvelferd legger til grunn at god studentvelferd 74 

gir bedre studiekvalitet. Forslagene under området legger opp til at 75 

utenlandsstudenter skal få et fullverdig helsetilbud gjennom 76 

utenlandsstudentenes egne demokratisk styrte studentsamskipnad: ANSA. Her 77 

løftes også konkret politikk rundt Helfo-ordningene. 78 

Godkjenning 79 

Kapittelet godkjenning dekker temaet på generelt grunnlag, men har også en 80 

rekke kulepunkter som går på helsefaglig utdanning spesifikt. Godkjenning av 81 

utenlandsk utdanning er naturlig nok en svært viktig sak som har stor påvirkning 82 

på den enkelte utenlandsstudent. Det foreslås blant annet at kriteriene for å få 83 

godkjent utenlandsk helsefaglig utdanning skal forenkles, og at kravene for å få 84 

godkjent utdanningen må være realistiske. 85 

 86 

VURDERING 87 

Programkomiteen har jobbet grundig med forslaget til politisk program, og 88 

hovedstyret mener det innstilte programmet er et godt forslag med aktuell og 89 

viktig politikk som vil gagne utenlandsstudentene om den fører til gjennomslag.  90 

Å sette prioriteringer rundt saker som stipendandelen av studiestøtten og 91 

skolepengestøtten i det politiske programmet gir mindre tolkningsfrihet til 92 

president og hovedstyre, og gir dermed generalforsamlingen mer makt til å styre 93 

ANSA sin politikk. Det er et demokratisk gode. 94 

Generalforsamlingen oppfordres til å diskutere punktene i programmet kapittel for 95 

kapittel, og komme med endringsforslag der delegatene må være uenige.  96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 

_________________________________ 103 

INNSTILLING 104 

Generalforsamlingen vedtar det politiske programmet slik det fremkommer i vedlegg 1. 105 

_________________________________ 106 
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VEDLEGG 1:  107 

 108 

Vedlegg 1: Forslag til Politisk Program 2022-2023 109 

  110 

Politisk Program 2022-2023  111 

  112 

Innledning 113 

Når vi velger å studere, så gjør vi dette med håp og med ønske om å bygge en 114 

bedre felles fremtid for alle. Uavhengig av den konkrete måten vi ønsker å bidra 115 

på, så må våre medfødte rettigheter slik de er nedfelt i FNs 116 

menneskerettighetserklæring ligge til grunn for vårt virke som studenter. Spesielt 117 

viktig er vår rett til å tenke og ytre fritt, slik at vi kan studere uten begrensninger. 118 

Like viktig er vår rett til å medvirke slik at vi kan bruke våre erfaringer fra 119 

studietiden til å forme vår felles fremtid.  120 

Alle skal ha lik rett til å velge egen utdanning og utdanningssted, og identitet, 121 

funksjonsevne og bakgrunn skal ikke legge begrensninger for den enkelte 122 

students utenlandsopphold. Utenlandsstudentene burde reflektere mangfoldet i 123 

det norske samfunn. Den akademiske friheten sikrer at alle skal ha rett til, uten 124 

begrensninger, å undervise, diskutere, forske, publisere og uttrykke sine 125 

meninger. 126 

Utenlandsstudier er mer enn bare bachelor og utveksling. Statens rammeverk for 127 

utenlandsstudenten må omfavne alt fra videregående til PhD. 128 

Lik rett til utdanning innebærer at utenlandsstudentene sikres økonomiske 129 

rammevilkår som gjør det mulig å gjennomføre et  studium i utlandet uten 130 

egenfinansiering. Etterspørselen etter høyere utdanning er stor, og det bør 131 

legges til rette for at de som ønsker å studere i utlandet får muligheten til det. 132 

Utenlandsstudentenes internasjonale kompetanse må anerkjennes som en 133 

ressurs opp mot en stadig mer globalisert verden og internasjonalisert næringsliv. 134 

 135 

Internasjonalt ansvar 136 

  137 

I de siste årene har vi sett en rekke angrep på høyere utdanning i ulike deler av 138 

verden. Spesifikke utdanninger blir angrepet gjennom fratakelse av akkreditering, 139 

på bakgrunn av politiske standpunkt. Akademisk frihet er et gode for hele 140 

samfunnet som må vernes om og ikke tas for gitt.  141 
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Internasjonal studentsolidaritet er en naturlig forlengelse av ANSAs arbeid. 142 

Studentbevegelsen må være tro til sin historiske rolle som en kraft mot krig og 143 

mot undertrykkelse. Studenter som driver med aktivisme og kamp for 144 

menneskerettigheter risikerer å bli møtt med represalier eller å ikke få fullført 145 

studiene, Students at Risk-ordningen gir dem muligheten til å fullføre studiene i 146 

Norge. 147 

På lik linje med at norske studenter skal ha muligheten til å studere i utlandet, 148 

skal internasjonale studenter ha en reell mulighet til å studere i Norge. 149 

Utdanning er avgjørende for å løse utfordringene verden møter i dag, og kommer 150 

til å møte i fremtiden. Studenter har rett på en bedre, mer rettferdig og 151 

bærekraftig fremtid. Klimautfordringene er blant de største utfordringene verden 152 

står ovenfor, og disse utfordringene vil påvirke oss alle. Utdanning er et 153 

essensielt verktøy i å løse klimautfordringene.  154 

 155 

ANSA vil:  156 

• At alle studenter skal ha muligheten til å foreta fri og uavhengig forskning, 157 

til å være kritiske til etablerte tankesett, til å trygt kunne delta i 158 

demonstrasjoner og utøve sine politiske rettigheter.  159 

• At høyere utdanning ikke skal brukes som et verktøy for negativ sosial 160 

kontroll, som for eksempel gjennom fratakelse av akkreditering for 161 

spesifikke utdanninger.  162 

• At studenter skal kunne studere hvor og hva de vil, uten å oppleve 163 

begrensninger på egen identitet og uten diskriminering.  164 

• At programmet Students at Risk skal videreføres og bli en fast ordning. 165 

• At gratisprinsippet bevares for utenlandske studenter som ønsker å 166 

studere ved norske universiteter og høgskoler. 167 

• At Norge skal møte målene satt i FNs bærekraftsmål og Parisavtalen 168 

• At Norge skal legge til rette for grønn omstilling for å sikre norske studenter 169 

arbeidsplasser for fremtiden. 170 

• At Norge skal følge UNESCO sin globalkonvensjon og OECD sin globale 171 

utdanningsstrategi. 172 

  173 

Videregående 174 

Verdien av utveksling for den enkelte elev og fagmiljøene rundt eleven er enorm. 175 

Utveksling på videregående skal være en trygg måte for elever å møte utlandet 176 

på, under tydelige forutsetninger og rammer. Det å reise på utveksling på 177 

videregående er i dag derimot et gode som ikke er tilgjengelig for alle og stor 178 

grad er basert på individuelle avgjøelser på den enkelte skole. Det norske 179 
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systemet legger ikke godt nok til rette for at elever skal kunne reise til utlandet og 180 

det er for mye usikkerhet knyttet til et utenlandsopphold. Dette gjør at den enkelte 181 

eleven utsettes for unødvendig risiko ved å velge å reise på utveksling. 182 

 183 

ANSA vil:  184 

• At minst 10 % av elevmassen på videregående skole skal ta deler eller 185 

hele studieløpet i utlandet.  186 

• At alle elever skal ha en reell mulighet til å ta deler av eller hele 187 

videregående skole i utlandet, uavhengig av studieretning, bakgrunn og 188 

funksjonsevne. 189 

• At fag eller fagsammensetninger tatt under utvekslingsopphold skal kunne 190 

forhåndsgodkjennes før en reiser ut. 191 

• At ordningene for godkjenning av fag fra utvekslingsopphold skal være mer 192 

fleksible. 193 

• At elever som drar på utveksling skal få beholde skoleplassen sin i Norge. 194 

• At rådgivningstjenesten ved ungdomsskoler og videregåendeskoler har 195 

oppdatert og relevant kunnskap om utvekslingsmuligheter 196 

• At alle elever skal ha en reell mulighet til å ta fordypning i fremmedspråk, 197 

eventuelt gjennom nettundervisning. 198 

• At utdanningsstøtten fra Lånekassen skal valutajusteres også for elever i 199 

utlandet. 200 

• At norske elever på utveksling skal ha tilgang til samme tilrettelegging og 201 

ressurser som de ville mottat i Norge. 202 

• At utdanningsstøtten fra Lånekassen skal styrkes, slik at elever kan ta 203 

deler av eller hele videregående skole i utlandet i tråd med 204 

gratisprinsippet. 205 

• At tilbudet om IB (International Baccalaureate) på offentlig skole skal 206 

styrkes og være gratis. 207 

• At norske elever som har tatt og bestått videregående opplæring i utlandet 208 

kvalifiserer til støtte fra Lånekassen til høyere utdanning, selv om det kun 209 

foreligger midlertidig dokumentasjon på fullført videregående opplæring. 210 

  211 

Studentmobilitet 212 

 213 

Tilegning av kunnskap, idéer og kultur skjer ikke over natten. Verdien av å ta hele 214 

graden i utlandet er stor, både for den enkelte student eller for det norske 215 

samfunnet. Dessverre er det å ta hele graden i utlandet ikke en reell mulighet for 216 

alle. Det norske samfunnet må legge til rette for at alle norske studenter har 217 

mulighet til ta hele graden sin i utlandet.  218 

 219 
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Muligheten til å reise til utlandet skal omfatte alle, uavhengig av bakgrunn, 220 

funksjonsevne og identitet. Rammevilkårene for de som trenger tilpasning for å 221 

studere i utlandet må forbedres, så muligheten faktisk blir reell.  222 

 223 

Varigheten på studieoppholdet påvirker sterkt erfaringen studenten tilegner seg 224 

og det er derfor uheldig å føre en politikk hvor delgradsstudier prioriteres på 225 

bekostning av helgradsstudier.  226 

 227 

Det å kunne språket der man skal studere er en forutsetning for å kunne få fullt 228 

utbytte av utenlandsoppholdet. Derfor er det viktig at regelverket for å kunne ta 229 

språkkurs, enten før eller under utenlandsopphold, er fleksibelt nok til at alle 230 

studenter kan benytte seg av det.  231 

 232 

ANSA vil: 233 

• At minst 10 % av den norske studentmassen skal ta hele graden sin i 234 

utlandet. 235 

• At Norge skal være en del av det europeiske utdanningsområdet.  236 

• At norske studenter skal kunne ta utdanning i EU/EØS på like betingelser 237 

som EU-borgere, inkludert PhD og forskningsstipendiater. 238 

• At alle språkkurs fra godkjent undervisningssted i studielandet skal få 239 

språkstipend. 240 

• At det statlige tilskuddet til ANSAs informasjonssenter for studier i utlandet 241 

økes. 242 

• At det skal legges til rette for og skapes incentiver for å velge miljøvennlig 243 

transport til studieland. 244 

• At utenlandsstudenter med barn skal ha de samme rettighetene som 245 

studenter i Norge med barn, inkludert tilrettelegging for ekstrastipender til 246 

barnepass. 247 

  248 

Utveksling 249 

 250 

Gjennom utveksling av kunnskap, idéer og kultur bidrar studentmobilitet til økt 251 

kvalitet i høyere utdanning. Alle studenter i Norge skal derfor ha mulighet til å ta 252 

deler av utdanningen i utlandet. Rammeplaner, regelverk og byråkrati skal ikke 253 

være til hinder for, men bidra til å fremme studentmobilitet.  254 

 255 

ANSA vil:  256 

• At minst 50 % av studenter i Norge ta deler av graden sin i utlandet. 257 

• At utveksling blir en standard man aktivt må velge bort. 258 
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• At studentene på delgradsstudier i utlandet skal ha krav på en 259 

forhåndsgodkjenning av utenlandsoppholdet sitt. 260 

• At studenter på norske utdanningsinstitusjoner skal få tilbud om 261 

forberedende språkkurs før et eventuelt utenlandsopphold. 262 

• At utdanningsinstitusjonene skal ta ansvar for studentmobilitet ved å inngå 263 

et bredt utvalg utvekslingsavtaler som sikrer kvalitet og faglig utbytte både 264 

for innkommende og utreisende studenter. 265 

• At norske utdanningsinstitusjoner skal gjøre det lett og forutsigbart å 266 

planlegge for utveksling, med tydelig veiledning og tilrettelegging for alle 267 

utdanningsløp. 268 

• At nasjonale myndigheter sikrer at regelverket for godkjenning av 269 

utveksling håndheves likt nasjonalt, uten at det gjøres mer rigid. 270 

• At studentmobiliteten forblir fysisk. 271 

• At kun utenlandsopphold med varighet på minst ett semester skal være 272 

tellende for måltallet på 50 %. 273 

• At balansen i antallet innreisende og utreisende studenter skal skje ved at 274 

antallet innreisende studenter økes, ikke ved at antallet utreisende 275 

reduseres. 276 

• At studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme mulighetene til 277 

å dra på utveksling som andre studenter. 278 

 279 

Studentøkonomi  280 

 281 

En viktig forutsetning for at norske studenter kan studere i utlandet er trygge og 282 

forutsigbare økonomiske rammer. Gjeldsbyrden for norske utenlandsstudenter er 283 

ofte høyere enn for norske studenter som har studert i Norge. Dette bidrar til at 284 

enkelte studenter vegrer seg fra å studere i utlandet. Muligheten til å studere i 285 

utlandet skal ikke være forbeholdt de som har en sosioøkonomisk bakgrunn som 286 

tillater at de kommer hjem med en betydelig gjeldsbyrde.  287 

 288 

Økonomiske ekstratiltak for utenlandsstudentene kommer ofte som mer lån. Det 289 

er uheldig at gjeldsbyrden for den gjennomsnittlige utenlandsstudenten er 290 

betydelig høyere enn gjeldsbyrden til gjennomsnittsstudenten i Norge. At 291 

studenter velger å ta hele graden sin i utlandet, er svært lønnsomt for staten, 292 

sammenlignet med kostnaden av å opprette nye studieplasser i Norge. 293 

 294 

Norske studenter i utlandet skal ha muligheten til å være heltidsstudenter og skal 295 

ikke måtte jobbe ved siden av studiene. Likevel er det viktig at 296 

utenlandsstudenten har rett og muligheten til å jobbe ved siden av studiene, noe 297 

man ikke har i dag. Arbeid ved siden av studiene kan være en viktig del av 298 

studieløpet og utenlandsstudenten skal ikke hindres fra å gjøre dette.  299 
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 300 

ANSA vil:  301 

• At basislånet skal økes og knyttes til 1,5 G, hvorav minst 40 % kan 302 

omgjøres til stipend. 303 

• At stipendandelen av all skolepengestøtte i utlandet økes til 70 %. 304 

• At stipendandelen av skolepengestøtten måles ut fra hele 305 

skolepengestøtten, og ikke som i dag ut ifra et maksbeløp. 306 

• At studenter som er i gang med et utenlandsstudium ikke får sine 307 

økonomiske betingelser forverret underveis i studieløpet. 308 

• At utenlandsstudenten ikke skal påføres ekstrakostnader når staten 309 

innfører ekstraordinære tiltak som følge av en krisesituasjon.  310 

• At tilleggslånet for skolepengestøtten skal innlemmes i den ordinære 311 

skolepengestøtten. 312 

• At topplånet for særlig høye skolepenger legges inn under dagens 313 

stipendomgjøringsordning. 314 

• At tilleggsstipendet skal spisses slik at stipendet dekker faktiske 315 

skolepenger på færre og mer målrettede institusjoner, og reflekterer den 316 

faglige kvaliteten til enkeltstudier og ikke hele læresteder. 317 

• At en ikke mister fullstendig omgjøring av lån til stipend ved forsinkelse i 318 

graden. 319 

• At staten skal finansiere ekstrakostnader som følge av helseforsikring 320 

studenter pålegges av studielandet.  321 

• At Lånekassen tilrettelegger for de som følger en annen studiekalender 322 

enn den norske, i alle sine prosesser. 323 

• At skolepengestøtten skal valutajusteres slik at studentene ikke får 324 

uforutsette ekstrakostnader. 325 

• At valutajusteringsordningen baserer seg på valutakursen den dagen 326 

studenten mottar studiestøtten. 327 

• At særskilt endring i valuta som påvirker studenters økonomi skal kunne 328 

gjelde som frafall i inntekt i søknad om tilleggslån/stipend fra Lånekassen i 329 

uforutsette omstendigheter.  330 

• At utenlandsstudenter skal kunne arbeide ved siden av studiene uten å 331 

risikere å miste plass i norsk folketrygd, og at reglene rundt arbeid i 332 

utlandet og norsk folketrygd klargjøres. 333 

• At begrensninger på antall år en kan søke om studiestøtte skal være 334 

fleksible med den hensikt å sikre studenter mulighet å fullføre en påbegynt 335 

grad. 336 

• At ekstralånet til de over 30 utvides til å gjelde alle PhD-studenter, 337 

uavhengig av alder.  338 

• At PhD-studenter i utlandet skal beholde retten til ekstrastipend selv om de 339 

underviser ved siden av studiene. 340 
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• At det skal være en maksgrense for lån enkeltstudenten blir sittende med 341 

ved endt PhD. Lån over denne maksgrensen konverteres til stipend. 342 

• At det gis rentefritak og betalingsutsettelse så lenge man er student eller er 343 

praktikant, også om man ikke mottar støtte fra Lånekassen. 344 

• At Lånekassen implementerer et tilbakebetalingssystem som balanserer 345 

nedbetaling mot inntekt.  346 

• At studielånet konverteres til stipend basert på oppnådde studiepoeng, 347 

ikke oppnådd grad. 348 

• At Lånekassen fryser tilbakebetaling av og renter på lån mens man er 349 

postdoktor eller tar videreutdannelse etter endt PhD.  350 

• At studielånet ikke skal påvirke beregningen ved søknad om boliglån ved 351 

førstegangskjøp. 352 

  353 

Studentvelferd 354 

 355 

God studentvelferd gir bedre studiekvalitet. Et godt tilbud om faglig og sosialt 356 

nettverk, rådgivning, og beredskap under studiene, er avgjørende for å håndtere 357 

utenomfaglige forstyrrelser. Dette sikrer større grad av studenttilfredshet og 358 

gjennomføring av studier. Staten har et overordnet ansvar for å sikre 359 

studentvelferden til norske utenlandsstudenter gjennom å finansiere gode 360 

velferdstjenester. Utenlandsstudentene må gjennom sin studentsamskipnad, 361 

ANSA, ha et dekkende velferdstilbud på lik linje med det som tilbys studenter i 362 

Norge. 363 

 364 

ANSA vil: 365 

• At velferdsarbeidet for norske studenter i utlandet skal gå gjennom 366 

studentsamskipnaden ANSA, og skal inkludere et fullverdig helsetilbud. 367 

• At utenlandsstudenter er sikret samme nivå av statlige velferdstjenester, 368 

bistand, og krisehjelp som studenter i Norge har tilgang til. 369 

• At regjeringen skal starte arbeidet med en egen stortingsmelding om 370 

studenthelse, som inkluderer utenlandsstudenten og -eleven, på utveksling 371 

og helgrad. 372 

• At Helfos frikortordning i Norge og i utlandet samkjøres, slik at studenter i 373 

utlandet ikke skal måtte nå egenandelstaket for frikort flere ganger. 374 

• At Helfo-ordningen ikke skal pålegge studenter i utlandet å legge ut for 375 

behandlingen på forhånd fra egen lomme. 376 

• At fulltidsstudenter og praktikanter i utlandet som ikke mottar støtte fra 377 

Lånekassen fortsatt beholder sine rettigheter fra Helfo og plassen i norsk 378 

folketrygd. 379 
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• At utenlandsstudenter og elever skal ha tilgang til et fullverdig helsetilbud 380 

når de er i Norge. 381 

  382 

Godkjenning 383 

 384 

Det er nødvendig å ha et velfungerende og forutsigbart system for godkjenning 385 

av utenlandsk utdanning. Utdanning i utlandet bør ikke trenge å være identisk 386 

med norsk utdanning for å gi grunnlag for godkjenning i Norge.  387 

 388 

Mangelen på en godkjent grad fra utlandet kan ha store konsekvenser for den 389 

enkelte. Ikke bare kan det påvirke søkers muligheter for videre utdanning i Norge, 390 

men kan også resultere i utestengning fra deler av arbeidsmarkedet. Mange 391 

norske utenlandsstudenter opplever at det kan være vanskelig å komme hjem til 392 

Norge etter endte utenlandsstudier, både når det kommer til karakteroversetting, 393 

godkjenning av grader, og medlemskap i folketrygden. Det bør ikke settes 394 

urealistiske krav til den enkelte utenlandsstudent når hen velger å flytte hjem.  395 

 396 

Studenter som tar helsefaglig utdanning i utlandet opplever spesielt store 397 

utfordringer med godkjenning når de kommer til Norge.  398 

 399 

Helsefag 400 

ANSA vil: 401 

• At helsefagstudenter som oppnår autorisasjon i Norden, skal oppnå 402 

automatisk autorisasjon i Norge. 403 

• At kriterier for godkjenning av helsefagutdanninger forenkles og at 404 

utenlandsk utdanning anerkjennes på linje med norsk utdanning. 405 

• At helsefagstudenter utdannet i utlandet, uavhengig av autorisasjonsnivå, 406 

er sikret lik tilgang til praksis og turnustjeneste som helsefagstudenter i 407 

Norge. 408 

• At helsefaglige studenter i utlandet ikke skal gå dobbel turnus. 409 

 410 

Øvrig godkjenning 411 

ANSA vil:  412 

• At arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning styrkes i de 413 

relevante offentlige institutsjoner 414 

• At kriterier for godkjenning av profesjonsfagsstudier blir gjort kjent før 415 

studenten begynner på studiet. 416 

• At kravet om NOKUT-godkjent utdanning skal fjernes som vilkår for 417 

ansiennitetsberegning av utdanningen. 418 
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• At det skal etableres et rettferdig og åpent system for oversettelse av 419 

karakterer fra utenlandske studiesteder, og som kan brukes av alle 420 

universiteter og høyskoler i Norge.  421 

• At de oversatte karakterene faktisk skal tilsvare karakterene som ble gitt i 422 

utlandet.  423 

• At GSU-listens kriterier for krav til generell studiekompetanse forenkles. 424 

 425 

 426 

 427 

 428 

 429 

 430 

 431 

 432 

 433 

 434 

 435 

 436 

 437 

 438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Generalsekretær 

Saksnummer  GF66 03.04-22 

Gjelder  Økonomi- og 
fullmaktssaker 

 2 

________________________________ 3 

Vedlegg til saken: 4 

1. Regnskap 2021 5 

 6 

Årsregnskap - Vedtakssak  7 

 8 

FORMÅL 9 

Generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskapet for året 2021 10 

 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

ANSAs regnskap for året 2021 er presentert i vedlegg 1, med signatur fra styret 13 

og tidligere generalsekretær. 14 

 15 

VURDERING 16 

Behandlingen av denne saken gir Generalforsamlingens delegater anledning til å 17 

stille spørsmål vedrørende ANSA sine økonomiske prioriteringer og avgjørelser. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

_________________________________ 24 

INNSTILLING 25 

Generalforsamlingen godkjenner regnskapet slik det foreligger i vedlegg 1 26 

 27 



  

 

 151 av 161  
 

VEDLEGG 1:  28 

Vedlegg 1, Årsregnskap 2021, er sendt separat.  29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Generalsekretær  
Saksnummer  GF66 03.05-22 

Gjelder  Økonomi- og 
fullmaktssaker 

 2 

_______________________________ 3 

 4 

Revidert Budsjett - Vedtakssak  5 

 6 

FORMÅL 7 

Generalforsamlingen skal vedta revidert budsjett for 2022.  8 

 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

Saken omhandler revidert budsjett 2022.  11 

Årets reviderte budsjett presenterer et ganske høyt salg av medlemskap, til tross 12 

for fortsatt mye uforutsigbarhet i verden generelt. Revidert budsjett gir et resultat 13 

på kr - 558.850, -. Det har vært stor utskiftning av personale i Sekretariatet, 14 

inkludert Generalsekretær. Dette har ført til høye utgifter til rekruttering. I tillegg er 15 

det ansatt en vikar for en av stillingene, noe som har ført til økte 16 

personalkostnader.  17 

Det vil i 2022 vil overføres kr. 200 000,- x 2 til brannfond i balanseregnskapet, 18 

som opprinnelig avtalt på ANSA Generalforsamling 2019 (200 000 for 2021 og 19 

200 000 for 2022) 20 
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 21 

VURDERING 22 

Generalforsamlingens delegater har anledning til å komme med oppklarende 23 

spørsmål og diskutere forslaget til revidert budsjett før det går til votering. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

_________________________________ 30 

INNSTILLING 31 

Generalforsamlingen vedtar revidert budsjett slik det foreligger i vedlegg 1 32 

 33 
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VEDLEGG 1:  34 

 Sendt separat. 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

1 
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Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Hovedstyret  
Saksnummer  GF66 04.01-22 

Gjelder  Valg 
 2 

_______________________________ 3 

 4 

Valg på generalforsamlingen 2022/2023 - Vedtakssak 5 

 6 

FORMÅL 7 

Generalforsamlingen skal velge tillitsvalgte for perioden 2022/2023 8 

SAKSPRESENTASJON 9 

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtektene §13 og hovedstyrets vedtak 10 

gjennomføre valg av følgende: 11 

President 12 

President sitt virke reguleres av vedtektene §39-43. 13 

Det er valgkomiteen som innstiller på president. 14 

 15 

Hovedstyret 16 

Hovedstyret sitt virke reguleres av vedtektene §44-52. 17 

Det er valgkomiteen som innstiller på hovedstyret, med unntak av ansattes 18 

representant som velges av de ansatte i sekretariatet. 19 

 20 

Kontrollkomiteen 21 

Kontrollkomiteen sitt virke reguleres av vedtektene §56-58. 22 

Det er valgkomiteen som innstiller på kontrollkomiteen. 23 

 24 

Ordførerkollegiet 25 

Ordførerkollegiet sitt virke reguleres av vedtektene §59-60. 26 

Det er valgkomiteen som innstiller på ordførerkollegiet. 27 

 28 

 29 



  

 

 156 av 161  
 

Valgkomiteen 30 

Valgkomiteen sitt virke reguleres av vedtektene §69-72. 31 

Det er hovedstyret som innstiller på valgkomiteen. 32 

 33 

Revisor 34 

Hovedstyret innstiller på PKF ReVisjon AS som ANSAs revisor. 35 

 36 

Gjennomføring av valg 37 

I henhold til vedtektene §20 så gjennomføres valg på følgende måte: 38 

«Valg av president skjer ved alminnelig flertall. Valg av andre sentrale tillitsvalgte 39 

skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt for de med likt 40 

stemmeantall. Dersom én av presidentkandidatene blir innstilt av valgkomiteen, 41 

tillegges vedkommende én ekstra stemme ved fortsatt stemmelikhet som dermed 42 

avgjør valget. Dersom ingen av presidentkandidatene er innstilt, avgjøres valget 43 

ved loddtrekning. Sentrale tillitsvalgte er presidenten, hovedstyret, 44 

kontrollkomiteen, ordførerkollegiet og valgkomiteen.» 45 

 46 

VURDERING 47 

Den foreslåtte valgprosessen oppfølger de kravene som stilles i vedtektene og vil 48 

sikre at organisasjonen har tillitsvalgte på plass i alle sentrale verv. 49 

Samtlige innstillinger foruten revisor ettersendes, og vil lastes opp på nettsidene. 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

________________________________ 57 

INNSTILLING 58 

Generalforsamlingen gjennomfører valg av sentralt tillitsvalgte. 59 

Generalforsamlingen velger PKF ReVisjon AS som ANSAs revisor. 60 

________________________________ 61 

 62 



  

 

 157 av 161  
 

Generalforsamlingen  Sakspapir  
Møtedato  29.-31.07.2022  
Saksordfører  Kontrollkomiteen 

Saksnummer  GF66 03.06-22 

Gjelder  Vedtakssaker 
 63 

_______________________________ 64 

 65 

Vedlegg til saken: 66 

1. Forslag til kontrollkomiteens retningslinjer for eget arbeid   67 

 68 

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEENS ARBEID - Vedtakssak 69 

 70 

FORMÅL 71 

Etablere ett retningslinje dokument for kontrollkomiteen som utdyper komiteens 72 

arbeidsoppgaver for å sikre kontinuitet i komiteen. Målet med saken er også å 73 

stadfeste hvem som eier og er ansvarlig for å opprettholde dokumentet i fremtiden.  74 

SAKSPRESENTASJON 75 

Kontrollkomiteen har i en toårsperiode arbeidet med å profesjonalisere og 76 

standardisere sitt arbeid for bedre å følge opp hovedstyret og organisasjonen i sin 77 

helhet. Kontrollkomiteen har per i dag ikke et offisielt dokument som beskriver rollen 78 

eller oppgavene annet enn vedtektene. Det er derimot nåværende kontrollkomiteens 79 

oppfatning at et slikt dokument er ønskelig for å sikre kontinuitet i kontrollkomiteens 80 

arbeid, men også gjøre det tydelig for resten av organisasjonen hvordan komiteen 81 

arbeider ut ifra gjeldene vedtekter.  82 

Retningslinjene skal sikre at kontrollkomiteens tolkning av eget arbeid forblir 83 

noenlunde likt fra år til år. Det skal også sikre at rutiner og oppgaver blir fulgt opp 84 

gjennom året. Hensikten er ikke å tillegge kontrollkomiteen nye oppgaver som ikke 85 

dekkes av vedtektene, men og gi kontrollkomiteen trygghet til å føre tilsyn i 86 

organisasjonen. 87 

Det er viktig å presisere at selv om det ikke har eksistert et slikt dokument tidligere 88 

så er retningslinjene som er presentert i det vedlagte dokumentet rettingslinjer og 89 

prinsipper som nåværende kontrollkomiteen har arbeidet ut ifra. Grunnen til at 90 

kontrollkomiteen nå foreslår et slikt dokument er at majoriteten av kontrollkomiteen 91 

faller fra til neste år. Retningslinje dokumentet vil derfor være et nyttig verktøy for ny 92 

kontrollkomite og forhåpentligvis fremtidige komiteer. 93 

VURDERING 94 

Forslagsstillers vurdering er at dette er et godt dokument som gjør overlapp lettere 95 

for kontrollkomiteen, og gir åpenhet i organisasjonen. Det bør være lite kontroversielt 96 

når dette i prinsippet er de arbeidsoppgaven kontrollkomiteen utfører og de 97 



  

 

 158 av 161  
 

prinsippene de følger per i dag. Tvert imot vil det sikre større åpenhet om 98 

kontrollkomiteen i organisasjonen.  99 

Forslagsstillers vurdering er videre at det er få konsekvenser med å vedta et slikt 100 

levende dokument. Realiteten er at det bør være få endringer fra år til år. Den eneste 101 

forespeilede endringen i dokumentet etter generalforsamlingen 2022 er å oppdatere 102 

avsnittet «Hva sier vedtektene». Siden de foreslåtte vedtektsendringene ikke endrer 103 

kontrollkomiteens arbeidsoppgaver utover de komiteen har i dag så bør resten av 104 

dokumentet kunne bestå.  105 

Det er forslagsstillers vurdering at kontrollkomiteen bare står ansvarlig overfor 106 

generalforsamlingen, og at det derfor bare er generalforsamlingen som kan vedta 107 

retningslinjene. Likevel tror vi at generalforsmalingen i fremtiden vil ha liten interesse 108 

av å skulle vedta eventuelle endringer i et slikt dokument. Det foreslås derfor en 109 

annen prosess for å godkjenne endringer i dokumentet i fremtiden.  Det ansees som 110 

lite åpent om kontrollkomiteen får et så stort mandat at de selv kan vedta en rekke 111 

retningslinjer som ikke er i trå med resten av organisasjonen. Det er derfor foreslått i 112 

forslagsstillers forslag til vedtak at hovedstyret godkjenner endringene som 113 

kontrollkomiteen gjør i retningslinjene. Dette vil si at når endringer i dokumentet 114 

gjøres av kontrollkomiteen i fremtiden, vil hovedstyret fungere som et sikkerhetsnett 115 

for å se at dette er i trå med slik komiteen skal arbeide og ikke tolker sin rolle langt 116 

utenfor sitt mandat. Endringene i dokumentet skal orienteres om til 117 

generalforsamlingen som vil kunne stillespørsmål å komme med innspill.  118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

_________________________________________________________________________ 136 

INNSTILLING 137 

Generalforsamlingen vedtar dokumentet «Kontrollkomiteens rettingslinjer for eget 138 

arbeid» og gir kontrollkomite videre dispensasjon til å gjør endringer i dokumentet 139 

ved behov. Hovedstyret godkjenner endringene og det orienteres om eventuelle 140 

endringer til generalforsamlingen.  141 

_________________________________________________________________________  142 
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VEDLEGG 1: Forslag til kontrollkomiteens retningslinjer for eget arbeid 143 

Kontrollkomiteens retningslinjer for eget arbeid 144 

Hensikten med dokumentet 145 

Kontrollkomiteen (KK) er et viktig organ i ANSA sin styringsstruktur og kun står 146 

ansvarlig ovenfor Generalforsamlingen. KKs mandat og virke reguleres av 147 

vedtektene, men retningslinje dokumentet utdyper hva komiteens arbeid innenfor 148 

gjeldende vedtekter er og hvilke prinsipper komiteen arbeider ut ifra. Dokumentet må 149 

sees på som et levende dokument og må endres ved behov. Dokumentet skal ikke 150 

tillegge KK nye oppgaver eller funksjoner som ikke støttes av de gjeldene 151 

vedtektene. KK er ansvarlig for å holde dokumentet oppdatert, endringene skal 152 

godkjennes av hovedstyret og orienteres om til generalforsamlingen. 153 

Hva sier vedtektene? 154 

Komiteens mandat og virke reguleres av følgende vedtekter:  155 

§56. Kontrollkomiteen velges av generalforsamlingen og består av maksimalt 156 

fire – 4 – medlemmer. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke inneha andre 157 

verv i ANSA eller ha noe uoppgjort økonomisk med organisasjonen.  158 

§57. Kontrollkomiteen skal: 159 

- Kontrollere at hovedstyret jobber i tråd med 160 

generalforsamlingens vedtak, vedtekter og øvrige retningslinjer 161 

- Påse at hovedstyret forvalter ANSAs økonomi forsvarlig 162 

- Forholde seg nøytrale i behandlingen av alle saker, og skal ikke 163 

fremme meninger om hovedstyrets arbeidsmetoder eller interne 164 

prioriteringer 165 

- Bistå hovedstyret og generalforsamlingen i spørsmål knyttet til 166 

økonomi og/eller organisasjon der dette etterspørres 167 

- Avgi skriftlig statusrapport på hovedstyremøter 168 

- Avgi skriftlig rapport til generalforsamlingen om avvik. 169 

§58. Kontrollkomiteen står kun ansvarlig overfor generalforsamlingen. I saker 170 

der det hersker tvil rundt tolkning av ANSAs vedtekter eller vedtak kan 171 

kontrollkomiteen presentere sin tolkning. Denne tolkningen kan overstyres av 172 

generalforsamlingen eller hovedstyret med alminnelig flertall.  173 

I tillegg tildeles kontrollkomiteen følgende oppgave av andre vedtekter: 174 

§79. Tolkning av vedtektene under generalforsamlingen tillegges 175 

kontrollkomiteen. Generalforsamlingen kan overprøve denne tolkningen med 176 

to tredjedels – 2/3 – flertall. Mellom to generalforsamlinger tillegges tolkning 177 

av vedtekter kontrollkomiteen. 178 

Hva gjør kontrollkomite gjennom året? 179 

a) Gjennomfører overlapps møte innen to uker av valget og helst før første 180 

hovedstyremøte. 181 

b) Avholder jevnlige møter for å diskutere sakspapirer, avvik, oppfølging av 182 

saker fra hovedstyret, sekretariatet eller generalforsamlingen. 183 
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c) Avholder møter med president for å diskutere eventuelle avvik, eget arbeidet 184 

eller lignende. 185 

d) Leser sakspapirer til alle hovedstyrets møter og avlegger skriftlig rapport til 186 

møtene. 187 

e) Avlegger skriftlig og muntlig rapport til Generalforsamlingen om eget arbeid og 188 

avvikene gjennom året. 189 

f) Behandler forespørsler om organisasjonen, økonomi og vedtekter fra 190 

tillitsvalgte, hovedstyre og sekretariatet. 191 

g) Informeres om avvik i organisasjonen og stiller oppfølgingsspørsmål ved 192 

behov. Avvik og innmeldinger rapporteres til hovedstyret og 193 

generalforsamlingen i KKs beretning. 194 

 195 

Hvilke punkter skal KK beretninger innholdet? 196 

a) Kontrollkomiteens arbeid  197 

Antall møter, behandlede forespørsler og innrapporterte avvik eller andre 198 

saker som er hensiktsmessig å gjøre kjent ANSA sine medlemmer. 199 

b) Bemerkninger til sakspapirene 200 

Avvik i sakspapirene, spørsmål til saker der avvik potensielt kan oppstå, eller 201 

spørsmål til økonomi/organisasjon som er vesentlig for ANSA sine 202 

medlemmer innenfor rammene av vedtektene. 203 

c) Bemerkninger til generalforsamlingens vedtak, vedtekter eller ANSAs 204 

øvrige retningslinjer 205 

Saker som KK skal påse at følges opp i henhold til vedtektene. 206 

d) Bemerkninger til forvaltningen av organisasjonens økonomi 207 

Der det fremkommer avvik eller annen informasjon som er relevant for ANSAs 208 

medlemmer om forvaltningen av ANSA sine midler.  209 

e) Eventuelt 210 

Andre saker som har sitt utgangspunkt i vedtektene eller ANSA sine 211 

styringsdokumenter, men som ikke dekkes av de andre postene.  212 

Hvordan skal kontrollkomiteen utføre sitt arbeid? 213 

a) KK skal ha tilgang til de tillitsvalgkanalene øvrige tillitsvalgte har tilgang til. 214 

Dette inkluderer SharePoint (blant annet kjernedokumenter), Workplace og e-215 

post.  216 

b) KK skal bli orientert på Workplace eller e-post om avvik i organisasjonen.  217 

c) KK skal få tilsendt sakspapirer på Workplace eller e-post i god tid før 218 

hovedstyremøtet. Tidspunkt bestemmes i hovedstyrets styreinstruks der KK 219 

bør spille inn at de ønsker minst en ukes frist fra de mottar sakspapirer til de 220 

må levere sin beretning.  221 

d) KK skal bli invitert til å delta på alle hovedstyrets møter og delta med minst et 222 

medlem med mindre annet er avtalt med president.  223 

e) KK kan be om ytterligere innsikt i organisasjonens økonomi eller i 224 

organisasjonen der det er nødvendig. KK kan også be om innsikt i lukkede 225 

saker.  226 
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f) Hovedstyret og sekretariatet skal i all hovedsak gi KK innsikt i saker der KK 227 

etterspør informasjon. Hvis saken er lukket skal hovedstyre gjøre en vurdering 228 

og legge frem en redegjørelse for hvorfor KK eventuelt ikke får innsikt i saken. 229 

Hvilke prinsipper innefatter arbeidet til kontrollkomite?  230 

a) KKs medlemmer er tillitsvalgte som skal signere en tillitsvalgtkontrakt når nytt 231 

verv inngås. Medlemmene skal følge alle ANSA sine retningslinjer for 232 

tillitsvalgte.  233 

b) KK skal opptre profesjonelt og leve opp til ANSA sine verdier.  234 

c) KK har ingen leder og er jevnstilte i sine roller. Internt kan en person likevel 235 

være et kontaktpunkt for president/sekretariatet. Dette avtales mellom de 236 

involverte. 237 

d) KK er en observatør på ANSAs tillitsvalgkanaler og skal unngå å ta del i 238 

diskusjoner på tillitsvalgtkanaler og skal ikke bruke tillitsvalgtkanaler til å dele 239 

personlige meninger om saker. 240 

e) KKs medlemmer kan besvare spørsmål når de blir kontaktet på 241 

tillitsvalgtkanalene. Spørsmål som ligger utenfor komiteens oppgaver, skal 242 

henvises videre. 243 

f) KKs medlemmer er nødvendigvis ikke enige i sine tolkninger av vedtektene, 244 

men for ordens skyld er det viktig at de forsøker å enes før en tolkning legges 245 

frem. I saker ved stor uenighet uten en overensstemmelse i komiteen må 246 

begge tolkninger legges frem.  247 

 248 


