
 
 
 
 
 

Protokoll 
ANSAs 65. Ordinære generalforsmaling 

02. – 04. juli 2021  
 

Generalforsmalingen åpnet av president Morgan Alanghe fredag den 2. juli kl. 16:30. 
 
 

0. Konstituering  
 

1. Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

2. Godkjenning av møteledelse 
Godkjent 

3. Godkjenning av delegater 
Godkjent 

 
 Endringsforslag 1:  

Delegatliste som foreligger UTEN delegat nr 69 – Hedda Aasland, delegat nr 
71 – Elin Otterstad og delegat nr 73 – Oscar Nakken. 

 
Vedtatt  
 
Endringsforslag 2:  

Vi ønsker å innstille en tredje kandidat for ANSA Sveits. Oppdatert delegatliste 
ble ikke sendt inn innen fristen og vi fikk beskjed om å gjøre dette på GF. 

 
Vedtatt 
 
Endringsforslag 3:  

Delegatliste som foreligger UTEN 43 – Shajeel Khan 
    
   Vedtatt 
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4. Godkjenning av forretningsorden 
Godkjent 

5. Godkjenning av saksliste 
Godkjent 

6. Godkjenning av tidsplan 
Godkjent 

7. Godkjenning av redaksjonskomiteer 
Godkjent 

8. Godkjenning av tillitspersoner 
Caroline Taraldsen - HS  
Håkon - administrasjonen 
Anne Eltervåg - delegat 37 – Polen 

Godkjent 
9. Godkjenning av protokollunderskriver  

Frida Thomas - Danmark 
Karoline Otlo Gjerde - Polen 
Anna Handal Hellesnes - UK 
Karianne Folkvord Furset - Benelux 

Godkjent  
 

1. Rapporter og orienteringer 
1. Årsberetning fra ANSA Sentralt 

ANSA Sentralt sin årsberetning er vedlagt sakspapirene. Årsberetningen ble presentert muntlig 
av Anders Petterød Halvorsen og Morgan Alangeh. 
 Godkjent 
 

2. Årsberetning fra ANSA land/regioner og utvalg 
Årsberetning fra land/regioner og utvalg er vedlagt sakspapirene. Årsberetningen ble presentert 
av Arwin Khoshnewiszadeh. 

   Godkjent 
 

3. Årsberetning fra Kontrollkomiteen  
Kontrollkomiteen orienterte generalforsamling avvik og sitt virke for perioden 2020/2021. 
 Godkjent  
 

4. Revisors beretning  
Revisor orienterer generalforsamlingen om sitt arbeid med revidering av ANSAs årsregnskap. 
 Godkjent 
 

5. Styresammensetning  
Generalforsamlingen orienteres om hovedstyrets arbeid rundt og forslag om endring av 
styresammensetning.  
 Godkjent  

2. Diskusjonssak  
1.  Politisk debatt 

Generalforsamlingen gjennomførte en fri og åpen politisk debatt. 
3. Vedtaksaker  

1. Vedtektsendringer  
Forslag: Forslag til vedtak 1: 

Forslag 1 er å gi ANSA Alumni to – 2 – delegatplasser på generalforsamlingen. 
Dette innebærer en endring av §14 og §15 

Vedtatt 
 
Forslag: 3 Endringsforslag 1:  

RAV (resten av verden) og ANSA-Alumni skal alltid ha to delegater hver 
Vedtatt 
Forslag: Forslag til vedtak 2: 

  2021-08-22 20:27:46 UTCSignert 2095090 2 / 8Oneflow ID Side



 3 

Hovedstyret består av: - presidenten. - to – 2 – nåværende 
utenlandsstudenter (toårsverv). - to – 2 – nåværende utenlandsstudenter 
(ettårsverv). - to – 2 – åpne plasser (toårsverv). - to – 2 – åpne plasser 
(ettårsverv). - én – 1 – ansattes representant, valgt av sekretariatet. - én – 1 – 
vara. 

Vedtatt 
 
Forslag: 1 Endringsforslag 4 

Hovedstyret består av: - presidenten. - to – 2 – nåværende 
utenlandsstudenter (toårsverv). - to – 2 – nåværende utenlandsstudenter 
(ettårsverv). - to – 2 – åpne plasser (toårsverv). - to – 2 – åpne plasser 
(ettårsverv). - én – 1 – ansattes representant, valgt av sekretariatet 
(ettårsverv). - én – 1 – vara (ettårsverv). 

Vedtatt 
 
Forslag: 2 Endringsforslag 5 

Forslag om å votere to ganger i forslag 2; først votere over selve 
styresammensetningen, og deretter votere over om avsnittet om den 
geografiske sammensetningen i HS skal fjernes. 

   Avist 
 

Forslag: Forslag til vedtak 3.1 
Votering fordrer aktiv tilstedeværelse, enten ved en fysisk eller digital 
generalforsamling. Alle delegater må være medlem i ANSA på det tidspunkt 
generalforsamlingen arrangeres, eller ha vært medlem i minst seks – 6 – 
måneder siden forrige ordinære generalforsamling. Sentrale tillitsvalgte kan 
ikke være delegater. Opptelling og utdeling av stemmer kan gjøres opptil fire 
– 4 – _ganger i løpet av generalforsamlingen, tidspunkt reguleres av 
dagsorden. Intet land/region kan ha mer enn én tredjedel – 1/3 – av 
stemmene  

Vedtatt 
 
Forslag: 1 Endringsforslag 6 

Dele opp endringsforslag 3 til to forslag, slik at endringen i paragraf 16 blir ett 
forslag og endringen i paragraf 45 blir et annet forslag. 

   Vedtatt 
    
   Forslag 5: Endringsforslag 7 

Votering fordrer aktiv tilstedeværelse, enten ved en fysisk eller digital 
generalforsamling. Det skal tilstrebes å avholde en fysisk generalforsamling, 
med digitale tilretteleggelser for medlemmer som ikke har anledning til fysisk 
oppmøte. Alle delegater må være medlem i ANSA på det tidspunkt 
generalforsamlingen arrangeres, eller ha vært medlem i minst seks – 6 – 
måneder siden forrige ordinære generalforsamling. Sentrale tillitsvalgte kan 
ikke være delegater. Opptelling og utdeling av stemmer kan gjøres opptil fire 
– 4 – ganger i løpet av generalforsamlingen, tidspunkt reguleres av 
dagsorden. Intet land/region kan ha mer enn én tredjedel – 1/3 – av 
stemmene 

   Falt 
    
   Forslag: Forslag til vedtak 3.2 

Generalforsamlingen voterer for forslag 3 slik det fremkommer i 
sakspapirene. 

   Vedtatt 
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2. Handlingsplan  
Forslag: Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen vedtar handlingsplanen for perioden 04.07.2021-31-12-
2022 slik den foreligger i vedlegg 1 i sakspapirene. 

Vedtatt 
 
Forslag 2: Endringsforslag 2 

Skrivefeil "best" endres til "beste” 
   Vedtatt 
    
   Forslag: 1 Endringsforslag 1 
    Endre "utenlandsstudenter", til utenlandsstudenter -og elever. 
   Falt 
    
   Forslag: 4 Endringsforslag 3 

ANSA skal være en trygg organisasjon for alle, med nulltoleranse for 
trakassering, diskriminering og rasisme. 

   Falt 
    

3. Politisk program  
Forslag: Forslag til vedtak  

Generalforsamlingen vedtar politisk program for perioden 2021/2022 slik den 
foreligger i vedlegg 1 i sakspapirene. 
 

   Vedtatt 
   
   Forslag: 1 Endringsforslag 

At utenlandsstudenter ikke skal bære den økonomiske kostnaden av 
ekstraordinære tiltak av samfunnsmessige årsaker. 
 

   Vedtatt 
   
   Forslag: 6 Endringsforslag 3 

ANSA skal jobbe for at særskilt endring i valuta som påvirker studenters 
økonomi skal kunne gjelde som frafall i inntekt i søknad om 
tilleggslån/stipend fra Lånekassen i uforutsette omstendigheter. 

 
   Vedtatt 
 
   Forslag: 8 Endringsforslag 8  

At karriereveiledere i ungdoms -og videregående skole bør få større kunnskap 
om studier i utlandet. 

 
   Vedtatt 
  
   Forslag: 9 Endringsforslag 9  

At ekstrakostnader som følger helseforsikring i Storbritannia skal inngå i en 
bilateral trygde avtale.  

 
   Vedtatt 
 
   Forslag: 11 Endringsforslag 11  

At helsefagstudenter som oppnår autorisasjon i Norden, skal oppnå 
automatisk autorisasjon i Norge. 

 
   Vedtatt 
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   Forslag: 12 Endringsforslag 12 
At språkstipend skal gis uavhengig av undervisningsspråket og tidsformatet 
på språkkurset. 

 
   Vedtatt 
 
   Forslag: 13 Endringsforslag 13  

At det skal være mulig å søke om 1-2 år ekstra studiestøtte utover de 8 årene 
som er maksimalt i dag, i form av 40% stipend og 60% lån. 

 
   Vedtatt 
 
   Forslag: 15 Endringsforslag 6.4  

At en ikke mister retten til omgjøring av lån til stipend, om en er forsinket med 
mindre enn ett år i graden grunnet nedsatt funksjonsevne. 

 
   Vedtatt 
 
   Forslag: 2 Endringsforslag 2 
    Derunder burde turnus tilegnet innen for EU/EØS bli godkjent i Norge.  
    
   Falt 
 
   Forslag: 3 Endringsforslag 3  

At helsefagstudenter som oppnår autorisasjon i Norden, skal oppnå 
automatisk autorisasjon i Norge. 

 
   Falt 
   
   Forslag: 4 Endringsforslag 4  

At helsefagstudenter utdannet i utlandet, uavhengig av autorisasjonsnivå, er 
sikret lik tilgang til praksis og turnustjeneste som helsefagstudenter i Norge. 
Derunder burde turnus tilegnet innen for EU/EØS bli godkjent i Norge. 

    
   Falt 
 
   Forslag: 6 Endringsforslag 6  

At alle utenlands studenter skal få dekket eventuelle utgifter i forbindelse med 
å identifisere og/eller dokumentere nedsatt funksjonsevne i studielandet. At 
utenlandsstudenter med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til og få 
dekket eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med tilrettelegging for 
nedsatt funksjonsevne ved studiestedet dersom dette ikke er dekket av 
studiestedet.  

    
   Fremmet 
 
   Forslag: 7 Endringsforslag 7 

At doktorgradsstudenter i utlandet rammet av korona pandemien skal få 
dekket deltidsstudier gjennom deler av kandidaturet som om de var fulltids 
studenter, dersom det dokumenteres at redusert studie mengde er en 
kompensasjon for større utfordringer med forskning i forbindelse med 
nettstudier og dette derfor er et tiltak for at studenten skal kunne fullføre PhD 
uten og overskred normal kandidatur tid og pådra seg økte skolepenger 
utgifter i den forbindelse. 

   Falt  
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Forslag: 10 Endringsforslag 10 
Vi mener at dette bør jobbes med på grunnlag av at alle skal ha en reell 
mulighet til å studere uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Og at 
studenter skal ha mulighet til å få studiestøtte under hele studieløpet 
uavhengig av tidligere studier. 

 
   Falt 
 
   Forslag: 14 Endringsforslag 6.1 

At alle utenlandsstudenter skal få dekket eventuelle utgifter i forbindelse med 
å identifisere og/eller dokumentere nedsatt funksjonsevne i studielandet.  

 
   Falt 
 
   Forslag: 16 Endringsforslag 6.3  

At utenlandsstudenter rammet av koronapandemien skal få dekket 
deltidsstudier på lik linje med studenter der det foreligger S-skjema, om det 
dokumenteres at redusert studiemengde er en kompensasjon for større 
utfordringer eller mangel på tilrettelegging i forbindelse med nettstudier som 
følge av nedsatt funksjonsevne. 

 
   Falt 
    
   Forslag: 17 Endringsforslag 6.2  

At utenlandsstudenter med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å få 
dekket eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med tilrettelegging for 
nedsatt funksjonsevne ved studiestedet dersom dette ikke er dekket av 
studiestedet. 

 
   Falt 
 

4. Årsregnskap  
Forslag: Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen godkjenner regnskapet slik det foreligger i vedlegg 1 i 
sakspapirene. 

  
Vedtatt 

 
5. Revidert budsjett 2021 

Forslag: Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen vedtar revidert budsjett slik det foreligger i vedlegg 1 i 
sakspapirene. 

    
Vedtatt 

4. Valg 
 

(63 stemming berettigede deltagere til sted) 
 

1. President  
 
Kaja Boye Buxrud - 29 
Sebastian Hytten - 34 
Blank – 0 
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(58 stemming berettigede deltagere til sted) 
 

2. Hovedstyret  
 
Nåværende utenlandsstudenter 
 
Sine Schei - 46 
Sunniva Flogen Høiskar - 35 
Philip Vogsted - 36 
Ingrid Hofsli Ulstrup - 36 
Johan Lokna - 44 
Karianne Folkvord Furset - 31 
Solveig Hansine Torgersen - 34 
Morgan Alanghe – 52 
 
Tidligere utenlandsstudenter 
 
Kristina Enger - 54 
Mina Cecilie – 54 

  Blank – 4  
 

3. Kontrollkomite (Valgt ved akklamasjon) 
 
Katinka Oxaas  
Kristine Meek Stokke  
Ida Iselin Eriksson 

 
4. Ordførerkollegiet (Valgt ved akklamasjon) 

 
Solveig Hansine Torgersen  
Erlend Nordseth 

 
5. Valgkomité (Valgt ved akklamasjon) 

 
Marie Sandstrøm Mathiassen  
Terje Torrissen 
Ingrid Marker  
Anette Arneberg  
 

6. Programkomité (Valgt ved akklamasjon) 
 
Eva Midtgaard  
Jørgen Clemmensen-Fløholm 
Anna Handal Hellesnes  
Karianne Folkvord Furset  

 
7. Revisor (Valgt ved akklamasjon) 

 
PKF ReVisjon AS  

 
 

Generalforsamlingen hevet søndag den 4. juli av nyvalgt president Sebastian Hytten kl. 13:25 
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Deltakere

 ANNA HANDAL HELLESNES Norge

Signert med E-signere

Anna Handal Hellesnes

landsleder.uk@ansa.no

2021-08-22 20:27:46 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 FRIDA THOMAS Norge

Signert med E-signere

Frida Thomas

landsleder.danmark@ansa.no

2021-08-11 12:49:48 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 KAROLINE OTLO GJERDE Norge

Signert med E-signere

Karoline Otlo Gjerde

landsleder.polen@ansa.no

2021-08-18 17:15:18 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 KARIANNE FOLKVORD FURSET Norge

Signert med E-signere

Karianne Folkvord Furset

landsleder.benelux@ansa.no

2021-08-11 17:22:07 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
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        Revisjonsspor


        

        
            
            
                
                    2021-08-1112:48:56
                    Privat opprettet kontrakten og inviterte Anna Handal Hellesnes, Frida Thomas, Karoline Otlo Gjerde, Karianne Folkvord Furset.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1112:49:37
                    Frida Thomas åpnet for første gang.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1112:49:48
                    Frida Thomas signerte.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1112:54:48
                    Anna Handal Hellesnes åpnet for første gang.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1117:02:03
                    Karianne Folkvord Furset åpnet for første gang.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1117:22:07
                    Karianne Folkvord Furset signerte.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1817:08:06
                    Karoline Otlo Gjerde åpnet for første gang.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1817:15:18
                    Karoline Otlo Gjerde signerte.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2220:27:46
                    Anna Handal Hellesnes signerte.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2220:27:46
                    Alle undertegnere i Privat, Anna Handal Hellesnes, Frida Thomas, Karoline Otlo Gjerde og Karianne Folkvord Furset har signert.


                

                
                

            

            
        

    



