
ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD 

DU REISER ALDRI ALENE 

Protokoll 
ANSAs 64. ordinære generalforsamling 

24. - 25. juli 2019 

Generalforsamlingen åpnet av president Hanna Flood fredag den 24. juli kl. 
15.30. 

O. Konstituering 
1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 

2. Godkjenning av dagsorden 
Godkjent. 

3. Godkjenning av tidsplan 
Godkjent. 

4. Godkjenning av forretningsorden 
Godkjent. 

5. Godkjenning av presidiet 
Sigrid Elise Buck, Peter Netland, Sophie Selstad, Hanna Flood og Julie 
Sandhalla valgt til presidiet. Ida lselin Eriksson valgt til presidiet i Peter 
Netlands fravær under møtet fredag 24. juli. 

6. Godkjenning av tellekorps 
Hilde Sirnes, Sverre Tofte, Erika Vartdal, Kyrre Berland og Magnus Heitne 
valgt som tellekorps. 

7. Godkjenning av protokollunderskrivere 
Magnus Heitne, Erika Vartdal og Kyrre Berland valgt som 
protokoll underskrivere. 

8. Godkjenning av protokoll fra generalforsamlingen 2019 
Godkjent. 

1. Rapporter og orienteringer 

• 



1. Årsberetning fra ANSA Sentralt 
ANSA Sentralt sin årsberetning er vedlagt sakspapirene. Arsberetningen ble 
presentert muntlig av Anders Petterød Halvorsen, Sunniva Stenvik og Hanna 
Flood. 

2. Årsberetning fra land/regioner og utvalg 
Arsberetning fra land/regioner og utvalg er vedlagt sakspapirene. 

3. Orientering om utredning av internkommunikasjon 
Orientering om utredning av internkommunikasjon er vedlagt sakspapirene. 
Orienteringen ble presentert muntlig av Håkon Skaare Rygh og Mathilde Furu. 

4. Orientering om utredning av rollefordeling mellom ordførerkollegiet og 
kontrollkomiteen 
Orientering om utredning av rollefordeling mellom ordførerkollegiet og 
kontrollkomiteen er vedlagt sakspapirene. Orienteringen ble presentert muntlig av 
Johan Liseth Hansen. 

2. Styringsdokumenter 
1. Handlingsplan for 2020-2021 

Hovedstyrets innstilling blir lagt til grunn for votering. Forslaget ble presentert 
muntlig av Hanna Flood og Kristine Gjøs. 
Ingen innkomne endringsforslag 
Vedtatt. 

2. Politisk program for 2020-2021 
Forhåndsinnsendte forslag presentert av Ida Ise/in Eriksson og Hanna Flood. 
Endringsforslag krever 213 flertall for å bli vedtatt. 

Forhåndsinnsendte forslag: 

Endringsforslag 1.1 -vedtatt 
Endringsforslag 1.2 -vedtatt 
Endringsforslag 1.3- vedtatt 

Forslag fremmet under generalforsamlingen: 

Endringsforslag 2: 
Frem til kravet om dobbel turnus for helsefaglige studenter blir fjernet skal 
turnustjeneste og kompetansemål oppnådd i løpet av turnustjeneste i EØS bli 
godkjent. Den resterende tjenesten som gjenstår skal gjennomføres i løpet av 
spesialistutdanningen jf. ordningen som er regulert i spesialistforskriften § 32. 

Vedtatt 

Endringsforslag 3: 
Staten, ikke utenlandsstudenten skal bære risikoen ved valutasvingninger. 

Vedtatt 

Endringsforslag 4: 
At Lånekassen skal bære risikoen ved valutasvingninger. 

Vedtatt 

Endringsforslag 5: 
Studiestøtten bør valutajusteres måneden før utbetaling slik at beløpet som 
utbetales gjenspeiler det reelle prisnivået i studielandene. 

Vedtatt 
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Endringsforslag 6: 
ANSA vil jobbe for at lånekassen skal ha en bedre omfordeling av basislånet 
basert på hvor man studerer. 
ANSA vil jobbe for at lånekassen skal opprette et ekstra basis lån for 
studenter som studerer i svært dyre byer. 

Ikke vedtatt 

Endringsforslag 7: 
Redaksjonell endring. Skal ikke stemmes over. 

Politisk program som helhet- vedtatt 

3. Vedtekter 
Avvik fra vedtekter 
Saken presenteres av kontrollkomiteen i plenum vi Kyrre Ber/and. 

Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen vedtar å utsette fristen for innsending av endringsforslag til 
ordlyd av vedtektsendringsforslag til kl. 00:00 25. juli. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

Forhåndsinnsendte forslag presentert av Morgan Alangeh og Julie Nordmo. 
Endringsforslag krever 213 flertall for å bli vedtatt. 

Endringsforslag 1: 
Generalsekretær, i samråd med president, kan ekskludere et medlem fra 
organisasjonen eller frata medlemmet sitt nåværende og/eller fremtidige 
tillitsverv dersom vedkommende har: [. .. ] 

Vedtatt 

Endringsforslag 2: 
[. ... .. ] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner b) Hovedstyret c) Ordførerkollegiet d) 
Valgkomiteene) Kontrollkomiteen f) ANSAs utvalg g) Komiteer h) ANSAs 
nettverk 

Vedtatt 

Endringsforslag 3: 
§ 15. Generalforsamlingen består av 120 delegater. 
Alle land/regioner har to delegater. Deretter regnes 
resterende delegater ut etter Sainte-Lagues 
metode, med delingstall1 , 3, 5, 7, og så videre. 
Utregningen skal gjøres basert på antallet unike 
medlemmer per land/region i foregående 
kalenderår. 

§ 16. Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten 
ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller på et 
generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent 
av hovedstyret. Alle delegater må være medlem i 
ANSA på det tidspunkt generalforsamlingen 
arrangeres, eller ha vært medlem i minst seks - 6 -
måneder siden forrige ordinære generalforsamling. 
Sentrale tillitsvalgte kan ikke være delegater. 
Opptelling og utdeling av stemmer kan gjøres opptil 
fire- 4- ganger i løpet av generalforsamlingen, 
tidspunkt reguleres av dagsorden. Intet /and/region 
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kan ha mer enn en tredjedel- 113- av stemmene. 

Vedtatt 

Endringsforslag 4: 
§ 15. Generalforsamlingen består av 120 delegater. Alle land/regioner har to 
delegater. Deretter regnes resterende delegater ut etter Sainte-Lagues 
metode, med delingstall1, 3, 5, 7, og så videre. Utregningen skal gjøres 
basert på antallet unike medlemmer per land/region i foregående kalenderår. 
RA V (resten av verden) skal alltid ha to delegater. 

Vedtatt 

Endringsforslag 5: 
Paragraf strykes. 

Ikke vedtatt 

Endringsforslag 6: 
Dersom et land/region er forhindret fra å stille delegater, kan /ands
!regionstyret overføre landets/regionens ubenyttede de/egatplasser til andre 
/and/regioner. Hovedstyret skal motta skriftlig fullmakt om dette og verifisere 
fullmakten før generalforsamlingen er satt. 

Vedtatt 

Endringsforslag 7: 
Vedtak fordrer simpelt flertall. Blanke stemmer 
regnes som ikke avgitt. Det blir holdt skriftlig avstemning når flere delegater 
eller ordførerkollegiet krever det. Alle vedtaksforslag må foreligge skriftlig før 
avstemning kan foretas. Vedtak om endring av politisk program og vedtekter 
fordrer to tredjedels- 213- flertall av de avgitte stemmene. 

Vedtatt 

Endringsforslag 8: 
b) senest fire- 4- uker før generalforsamlingen trer sammen -gjøres 
følgende dokumenter offentlig tilgjengelig og sendes til alle medlemmer; 
forslag til dagsorden, revidert årsregnskap, forslag til politisk program og 
handlingsplan og budsjett, rapport fra landene/regionene og utvalgene, 
vedtektsendringsforslag og andre sakspapirer. 

Vedtatt 

Endringsforslag 9: 
Hvert land/region skal avholde ordinært årsmøte en gang i året. Medlemmer 
av ANSA som er registrert i /andeUregionen 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 landeUregionen 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. 

Vedtatt 

Endringsforslag 1 O: 
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 
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saksliste skal sendes til medlemmene minimum fire - 4 - uker før årsmøtet. 
Alle medlemmer som er registrert i landet/regionen stemmerett på årsmøtet. 
Land/regioner skal også avholde et årlig organisasjonskurs for medlemmene i 
sitt land/region. De samme rutinene for innkalling gjelder for organisasjonskurs 
som for årsmøte. Lands-lregionstyret kan søke hovedstyret om dispensasjon. 

Vedtatt 

Endringsforslag 11: 
Lands-!regionstyret plikter å: - forvalte sine midler til beste for 
landets/regionens medlemmer. - levere godkjent årsregnskap, budsjett og 
kvartalsregnskap til sekretariatet. - levere årsrapport til generalforsamlingen. -
følge ANSAs tillitsvalgthåndbok og økonomihåndbok. -holde hovedstyret 
informert om handlingsplan og gjennomførte aktiviteter, avholdte og planlagte 
arrangementer, samt ANSA-landets/regionens økonomi. 

Vedtatt 

Endringsforslag 12: 
Nivået for presidentens økonomiske kompensasjon fastsettes årlig av 
hovedstyret før generalforsamlingen, og trer i kraft med virkning for ny 
president etter påfølgende generalforsamling. Andre styreverv i ANSA 
kompenseres ikke økonomisk. 

Vedtatt 

Endringsforslag 13: 
Hovedstyret skal forvalte organisasjonens midler. Presidenten, 
generalsekretæren Hovedstyret skal forvalte organisasjonens midler. 
Presidenten, generalsekretæren eller andre kan forplikte organisasjonen 
økonomisk når godkjenning fra hovedstyret foreligger 

Vedtatt 

Endringsforslag 14: 
Generalsekretær kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen. 

Vedtatt 

Endringsforslag 15: 
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. 

Vedtatt 

Endringsforslag 16: 
§56. Kontrollkomiteen skal: 
• Kontrollere at hovedstyret jobber i tråd med generalforsamlingens 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 §57. Kontrollkomiteen 
står kun ansvarlig overfor generalforsamlingen. l saker der det hersker tvil 
rundt tolkning av ANSAs vedtekter eller vedtak kan kontrollkomiteen 
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presentere sin tolkning. Denne tolkningen kan overstyres av 
generalforsamlingen eller hovedstyret med alminnelig flertall. 

Vedtatt 

Endringsforslag 17: 
Ordførerkollegiet består av en gruppe på to - 2- medlemmer som velges av 
generalforsamlingen 

Vedtatt 

Endringsforslag 18: 
Paragraf strykes. 

Vedtatt 

Endringsforslag 19: 
Ordførerkollegiet skal føre ordet på hovedstyrets møter og protokollføre 
møtene. Protokollen skal gjøres tilgjengelig innen en - 1 -måned etter møtet. 

Vedtatt 

Endringsforslag 20: 
Paragraf strykes. 

Vedtatt 

Endringsforslag 21: 
En kontaktperson er en nåværende student ved et studiested som frivillig 
ønsker å videreformidle informasjon om studiestedet til mulige søkere. Regler 
for kontaktpersonenes virke fastlegges nærmere av ANSA Sentralt ved 
sekretariatet. 

Vedtatt 

Endringsforslag 22: 
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av inntil fem - 5-
medlemmer, hvor av minst en - 1 - skal være ekstern. Valgkomiteen velger 
selv sin leder. 

Vedtatt 

Endringsforslag 23: 
Alumni nettverk opprettes og legges ned av sekretariatet. Det er det aktuelle 
nettverket selv som har oppgave å melde fra om opprettelse eller nedleggelse 
av Alumni nettverk til ANSAs sekretariat. 

Vedtatt 

Endringsforslag 24: 
NY§. Et Alumni nettverk i ANSA er definert som et 
geografisk område som gir grunnlag for internt 
samarbeid mellom medlemmer. 

NY§. Hvert Alumni nettverk skal avholde ordinært 
årsmøte en gang i året. Alumni medlemmer av 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 Alumni 
medlemmer som er registrert i Alumni nettverket har stemmerett på årsmøtet. 
Arsmøtet velger et Alumni nettverksstyre. Styret skal minimum bestå av leder 
og økonomiansvarlig. Alumni nettverksstyret skal arbeide for medlemmenes 



interesser og være et bindeledd mellom medlemmene. NY§ Alumni nettverket 
plikter å: • Forvalte sine midler til beste for A/umni nettverkets medlemmer. • 
Levere frifondsrapport på medlemmer under 26 år som viser hva Alumni 
nettverket har benyttet frifondsmidlene til. • Levere årsrapport. • Følge ANSAs 
tillitsvalgthåndbok og økonomihåndbok. • Holde sekretariatet informert om 
avholdte og planlagte aktiviteter samt Alumni nettverkets økonomi. 

Vedtatt 

Endringsforslag 25: 
Vedtektsendringer trer i kraft straks generalforsamlingen er hevet. 
Vedtektsendringer har ikke tilbakevirkende kraft, men generalforsamlingen 
kan med to tredjedels - 213- flertall bestemme et annet ikrafttredelsestidspunkt 
samtidig som vedtektsendringen blir vedtatt. Valg av sentrale tillitsverv for den 
påfølgende perioden må være forenlig med de nye vedtektene. 

Vedtatt 

Endringsforslag 26: 
Tolkning av vedtektene under generalforsamlingen overprøve denne 
tolkningen med to tredjedels - 213 - flertall. Mellom to generalforsamlinger 
tillegges tolkning av vedtekter kontrollkomiteen. 

Vedtatt 

Endringsforslag 27: 
§77 For å endre vedtektene må forslag til endringer sendes hovedstyret 
senest åtte- 8- uker før ordinær generalforsamling trer sammen. Alle 
vedtektsendringsforslag sendes tillands-lregionstyrene senest fire - 4 - uker 
før ordinær generalforsamling trer sammen. §78 Ordlyden i et 
vedtektsendringsforslag kan forandres frem til generalforsamlingens åpning. 
Alternative formuleringer settes opp mot hverandre under selve debatten. 

Vedtatt 

Endringsforslag 28: 
§78 Ordlyden og alternative formuleringer til et vedtektsendringsforslag kan 
forandres og fremlegges frem til generalforsamlingens åpning. Alternative 
formuleringer settes opp mot hverandre under selve debatten. 

Vedtatt 

3. Økonomisaker 
1. Kontrollkomiteens beretning 

Kontrollkomiteens beretning er vedlagt sakspapirene. Orienteringen ble presentert 
muntlig av Kyrre Ber/and. 

2. Revisors beretning 
Revisors beretning er vedlagt sakspapirene. 

3. Godkjenning av regnskap for 2019 
Er vedlagt. Presenteres Generalsekretær Anders Halvorsen. 
Godkjent ved akklamasjon. 

4. Revidert budsjett for 2020 

4. Valg 

Vedlagt. Presentert av Anders Halvorsen. 
Revidert budsjett vedtatt ved akklamasjon. 
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(79 stemmeberettigede delegater til stede i salen) 

1. President 
Morgan Alangeh - 61 stemmer- valgt 
Julie Nordmo -18 stemmer 
Blank- 1 stemme 

2. Hovedstyre (navn i fet er valgt): 

Nåværende utenlandsstudenter 

Sebastian Hytten - 61 stemmer 
Jørgen Clemmensen-Fiøholm - 69 stemmer 
Mina Cecilie Fritzon - 35 stemmer 
Marco Hjorth - 72 stemmer 
Sophie Campbell - 32 stemmer 
Caroline Taraldsen - 69 stemmer 
Kaja Boye Buxrud - 60 stemmer 
Ingrid Hofsli Ulstrup- 39 stemmer 

Tidligere utenlandsstudenter 

Arwin Khoshnewiszadeh -58 stemmer 
Kristina Enger- 65 stemmer 
lsidora Yli - 29 stemmer 

3. Kontrollkomite: 
Katinka Oxaas- 52 stemmer 
Kyrre Berland - 67 stemmer 
Magnus Heitne - 65 stemmer 
Ida lselin Eriksson - 65 stemmer 
Alida Norheim - 19 stemmer 

4. Ordførerkollegium (Valgt ved akklamasjon) 
Johan Liseth Hansen 
Julie Sandhalla 

5. Valgkomite (Valgt ved akklamasjon) 
Peter Netland 
Hanna Flood 
Kristine Gjøs 
Sina Hansen 
Sara Houge 

6. Revisor 
Godkjent ved akklamasjon 
PKF ReVisjon AS 

7. Ordenskollegium (valgt ved akklamasjon) 
lee Mariann Ring (Sør-Korea) 
Peter Farstad Smeplass (Canada) 
Karoline Finsrud (Polen) 
Elin Tronsdatter Ottestad (Ungarn) 
Kristiane Korneliussen (Danmark) 

5. Eventuelt: vedtakssak 
Avvik fra vedtekter 
Saken presenteres av kontrollkomiteen i plenum vi Kyrre Ber/and. 



Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen vedtar å utsette fristen for innsending av endringsforslag til ordlyd av 
vedtektsendringsforslag til kl. 00:00 25. juli. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

Generalforsamlingen hevet lørdag den 25. juli av nyvalgt president Morgan Alangeh kl. 
17.05. 


