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LANDSLEDER 

Styreåret 2019-2020 går mot slutten, og jeg skal oppsummere mine erfaringer som landsleder. ANSA 
UK er det største ANSA-landet i verden, og krever organisering på en helt annen måte enn mange 
andre land. Jeg liker å tenke at du formelt sett er den mektigste norske utenlandsstudenten i hele 
verden. Å være landsleder i UK innebærer et stort ansvarsområde, med nye utfordringer på løpende 
bånd. Som landsleder skal man være styrets leder i utfordrende situasjoner, skape en styrekultur og 
ett positivt samarbeid, avveie hvordan og hvilke avgjørelser som tas, samt være tilgjengelig for 
veiledning og spørsmål. Dette kommer ofte fra ditt eget styre, men også fra andre studenter, 
bekymrede foreldre, bedriftskontakter og studentprester. Det er viktig å huske at mange er 
mennesker som ikke vet hvem andre de skal henvende seg til, så gi så god støtte du kan, eller pek dem 
i riktig retning til noen som kan hjelpe dem bedre enn du kan. I tillegg er det viktig at styrets 
medlemmer få eierskap til oppgavene sine; like viktig som å lede er det derfor å vite når man skal 
trekke deg tilbake og unngå detaljstyring. Landsstyret har tradisjonelt hatt en flat struktur hvor alle 
bidrar, spesielt under arrangementer, noe som har vist seg å fungere meget godt. Dette er frivillig for 
alle, så prøv å hjelpe styret ditt så godt du kan med å få gode og nyttige erfaringer.    

Landsledervervet er et ekstremt givende verv, og gir en ledererfaring som kommer godt med i 
fremtiden. Jeg vet i hvert fall at jeg har fatt mye igjen for det, både rent personlig og innadvendt, men 
også med tanke på hvordan man blir oppfattet av andre studenter og arbeidsgivere. Man vil bli kjent 
med utallige spennende mennesker, både sosialt og profesjonelt. Samtidig vil man få bryne seg på en 
del vanskelige og uvante problemstillinger, som gir erfaringer som kommer godt med i alle livets 
aspekter.  

Kort oppsummert - som landsleder har man overordnet ansvar for å:  
• Sørge for at ANSA UK drives forsvarlig i henhold til de vedtatte statuttene, handlingsplanen og 

budsjettet  
• Lede landsstyrets arbeid gjennom hele styreåret  Være bindeledd til Hovedstyret og ANSA Sentralt  
• Sørge for god arbeidsfordeling innad i styret, motivering og oppfølgning av arbeidsoppgaver 
• Innkalle til, og utarbeide sakspapirer for månedlige styremøter hvor man også er ordstyrer   
• Delta i beredskapssamarbeid med Sjømannskirken i London (studentprest Ingrid Ims) og ambassaden 

i London   
• Svare på eksterne henvendelser, og eventuelle mediehenvendelser som angår ANSA UK – etter 

godkjenning fra ANSA-presidenten. Hvem vet, kanskje vil du også få muligheten til å få bilde i E24?  
• Lede ANSA UKs delegasjon på den årlige Generalforsamlingen i Oslo   

 
Resten av erfaringsrapporten vil beskrive de ovennevnte oppgavene i mer detalj. 

1. Ekstern kommunikasjon  
1.1. Kontakt med Hovedstyret  
Som landsleder er man mer enn en styreleder – man er også bindeleddet mellom ANSA UK og 
Hovedstyret (HS). Dette skjer gjennom landsleders overordnede rapporteringsansvar til ANSA UK sin 
egen Hovedstyrerepresentant (HS-rep). Det er veldig viktig at Landsleder og HS-rep holder jevnlig 
kontakt slik at HS-rep kan oppdatere Hovedstyret på problematikk og situasjoner som skjer i UK til 
enhver tid. Man oppretter kontakt med HS-rep så fort som mulig etter landsmøtet. HS-rep har ikke 
noen formell makt over ANSA UKs drift, da dette ligger hos landsstyret. HS-representanten byttes ut 
på Generalforsamlingen, så du vil mest sannsynlig ha kontakt med to forskjellige representanter, men 
hoveddelen av samarbeidet vil uansett være fra slutten av juli frem til nyvalg av ANSA UK sitt styre, så 
dersom du ønsker noen spesielle personer inn i HS for å bli UK sin HS-rep er det bare å samle en så 
stor delegasjon som mulig for å stemme frem din kandidat! 
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1.2 Landrapport og Årsrapport  
Hovedstyret møtes fem ganger i året. På forhånd av disse hovedstyremøtene vil HS-rep be om 
informasjon angående foreløpig og planlagt aktivitet i landsstyret og lokallagene, samt økonomisk 
oppdatering. Man får tilsendt en mal som man fyller ut og HS-rep utarbeider selve rapporten ved hjelp 
av denne. Det kan også bli avholdt skypemøter med HS-rep om det er ønskelig. Til 
Generalforsamlingen vil landsleder også måtte avlevere en lengre årsrapport til ANSA Sentralt. Maler 
og tidligere rapporter er tilgjengelig på Sharepoint for inspirasjon. Som landsleder har man også 
mulighet til å bli Skypet inn på hvert hovedstyremøtene, for en kort oppsummering av landrapporten. 
Hovedpoenget med dette er å senke terskelen for kontakt mellom HS og landsleder, og samtidig også 
skape et forum hvor spesielle situasjoner og problemstillinger kan tas opp. ANSA UK har utarbeidet 
en handlingsplan som inneholder tiltak og prosjekter som skal være implementert på landsbasis og 
som skal samstemme og realisere den overordnede planen vedtatt på GF 2019.   

1.3 Kontakt mellom andre land og ANSA Sentralt 
Det har blitt innført bruk av Workplace by Facebook. Samtlige medlemmer i landsstyret, utvalgsledere 
og ANSA Sentralt har profil på Workplace. Dette er ment å være en plattform for uformell 
erfaringsdeling og kommunikasjon på tvers av landene, samt mellom landsleder og de ansatte på 
kontoret. Det har også ført til mer hyppig kommunikasjon mellom landsstyre og ANSA Sentralt. Denne 
plattformen er den mest effektive vi har til intern kommunikasjon innen ANSA, men det brukes også 
vanlig e-post. 

1.4 Øvrige henvendelser og beredskap  
I tillegg til Hovedstyrerepresentant er det svært nyttig å gjøre seg kjent med de ulike funksjonene og 
menneskene i ANSA Sentralt og eksterne samarbeidspartnere. Man kan oppleve å få spørsmål som 
man kanskje er usikker på, og det er derfor en ressurs å kunne videreformidle henvendelser og 
situasjoner til de ulike ansatte på hovedkontoret. Presidenten er ofte svært travel, men i de fleste 
tilfeller er det noen andre i ANSA Sentralt eller Hovedstyret som kan være til hjelp.  

Henvendelsene kan være relatert til alt fra bo-situasjon, trivsel og juridiske problemer til sykdom 
(fysisk og psykisk), forsikringssaker og i verste fall dødsfall. For å hjelpe med slike vanskelige 
situasjoner har ANSA UK et svært godt samarbeid med Sjømannskirken, primært gjennom 
Studentprest Ingrid Ims, som er en fantastisk ressurs og sparringspartner i slike situasjoner. Ingrid er 
også med på samtlige nasjonale arrangementer og er også godt kjent blant andre medstudenter. Bruk 
henne så godt du kan, og hvis du ikke føler du trenger det er hun uansett en fantastisk hyggelig dame 
å snakke med om hva det skulle være. Samtidig er også Sosialrådgiver Hanne Refsdal i ANSA Sentralt 
en god person å holde kontakt med og henvise studenter som sliter til. I en eventuell 
beredskapssituasjon vil landsleder sannsynligvis ha som hovedoppgave å sette riktige personer i 
kontakt med hverandre gjennom ANSAs nettverk, medlemsdatabase, ansatte og samarbeidspartnere.  

Landsleder og markedsansvarlig får ofte henvendelser fra bedrifter som ønsker å promotere ulike 
formål, f.eks. bedriftspresentasjoner, jobbannonser og sponsoravtaler. I slike tilfeller må man alltid 
kontakte vår næringslivskontakt i ANSA Sentralt, Annette Skram, først. Det samme gjelder lokallag 
som ønsker å inngå sponsoravtaler, promotere ting på Facebook eller holde bedriftspresentasjoner.  

Landsstyret har i de siste årene hatt et samarbeid med Ambassaden i London. Landsleder blir invitert 
til å delta på Ambassadens årlige beredskapsøvelse som vanligvis finner sted på residensen til den 
norske ambassaden i London i mars. ANSA er ambassadens bindeledd til norske studenter i UK og det 
er derfor viktig å opprettholde det eksisterende samarbeidet. De siste årene har UK vært vitne til flere 
terrorangrep, noe som styrker viktigheten av å ha et robust beredskapsnettverk på plass. Som 
landsleder bør man derfor kontakte ambassaden kort tid etter valget, med oppdatert kontaktinfo for 
Landsstyret og en presentasjon av påtroppende landsleder.  
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1.4 Mediekontakt  
Prekære situasjoner kan også tiltrekke seg media, og det er derfor veldig viktig at man er forberedt på 
at media kommer til å ta kontakt i løpet av året. Media kan ta kontakt om harmløse og positive 
vinklinger om arrangementene eller studentene, men det kan også komme saker om eksempelvis 
politikk, Lånekassen, valutaproblematikk eller ulykker og kriser. Disse bør man være forsiktig med, og  
ANSA har en regel om at  ALL mediekontakt skal avtales med Presidenten på forhånd. Dette vil si at 
alle saker, både positive og negative, skal ha vært diskutert og avtalt med Presidenten før landsleder, 
styremedlem, lokallag eller medlemmer kan uttale seg på vegne av ANSA. Dette er ikke for å legge 
bånd på hva man kan si, men heller for at ANSA skal fremstå som en samlet organisasjon utad, og at 
man skal unngå å si noe som kan skade enkeltpersoner eller organisasjonens omdømme. Presidenten 
er også spesialtrent på slike henvendelser, og vil derfor kunne være en verdifull sparringspartner med 
råd og innspill til hvordan man eventuelt selv kan svare. Husk å være kritisk til media, de kan fort prøve 
å dumme deg ut og vinkle saken i den retningen som virker mest provoserende for leserne, så spør 
hva materialet skal brukes til, og be alltid om sitatsjekk – det er faktisk en rettighet å få lese gjennom 
innlegget før det eventuelt publiseres.  

2. Intern kommunikasjon  
2.1 Landsstyret og styremøter  
Som landsleder er man styreleder, og vil derfor ha ansvar for å opprettholde jevnlig kontakt med 
resten av landsstyret og å følge opp de forskjellige ansvarsområdene. En god 
kommunikasjonsplattform er derfor Facebook, hvor det anbefales at man oppretter en skjult gruppe 
for kun landsstyremedlemmene hvor man kan diskuterer ulike problemer som dukker opp, sosiale 
ting og holde kontakten i en litt mer uformell setting. Det er ikke alt man vil at skal kunne leses av 
neste landsstyre, og Workplace sin chat-historikk og mail skal ikke slettes etter endt verv. Workplace 
og mail burde brukes for alt av fildeling og kommunikasjon om arrangementer, da det gjør det lettere 
å finne frem.  

Styremøter er en sentral del av vervet og det forventes derfor at man forbereder sakspapir til hvert 
møte og står for innkallelsen. Det er også landsleder som er ordstyrer i landsstyremøtene. I ANSA UK 
har vi hatt fire styremøter på søndagen etter de landsdekkende arrangementene, og fire styremøter 
tett opptil arrangementene. Landsstyret står ansvarlige for: Organisasjonskurs, Karrieredagen i 
London, GAUK og Landsmøtet. På disse styremøte nært opp til hvert arrangement kan 
arrangementsansvarlig gå gjennom hele kjøreplanen, samt fordele de siste oppgavene. Etter min 
erfaring burde det burde også holdes ett styremøte opp mot Generalforsamling, ett litt etter 
overlappingsmøte når alle har fått satt seg litt inn i vervet sitt, og ett for å arrangere mottakelsen av 
nye studenter til nytt skoleår.  

Det kan også være en fordel å opprette tentative «årshjul», en kalender med oversikt over styrets 
oppgaver, hvem som utfører hva, og frister. Slik blir hele styret underrettet over hvilke perioder som 
er de mest hektiske, og når de best kan benytte seg av de andre medlemmene i styret. Jeg oppfordrer 
også til å dele landrapporter, HS-sakspapirer og annen relevant info fra Sentralt, og sørge for åpenhet 
og inkludering av landsstyret i landsleders, HS og Sentralt sitt arbeid. Da kan man lettere ta imot 
innspill og kommentarer fra styret, som man igjen kan bringe videre opp i organisasjonen.  

2.2 ANSA-nett  
ANSA bruker Sharepoint by Office 365. Alle tidligere dokumenter ligger på denne plattformen og det 
oppfordres til at alle tillitsvalgte bruker denne plattformen for lagring og deling av dokumenter, også 
lokallag. Her skal det også lastes opp erfaringsrapporter fra lokallag for å sørge for kontinuitet mellom 
deres styrer.   

2.3 Kontakt med lokallag  
Informasjonsansvarlig vil jevnlig ha kontakt med lokallagene, og har hovedansvar for oppfølgning av 



 
4 

lokallag. Landsleder oppfordres likevel til å gjøre seg godt kjent med lokallagsstyrene. Man kommer 
som landsleder mest sannsynlig til å ha kontakt med en del av lokallagsstyrene. Det anbefales å ha en 
Facebookgruppe for Landsstyret og lokallagsledere for å gjøre den uformelle kommunikasjonen med 
lokallagene hyppigere (mer formell kommunikasjon tas over email eller Workplace, helst Workplace). 
Lokallagene har alle hver sin konto på disse plattformene og er pliktige i å sjekke disse jevnlig og å 
kommunisere med landsstyret. Erfaringsmessig er lokallagsstyrene ikke alltid like flinke til å sjekke, så 
da kan man minne om det på Facebook. Utsending av e-post passer bedre til mer formelle og lengre 
beskjeder. Vær likevel klar på at kontakten ikke skal være på deres nåde og at en del av vervet til 
lokallagene består av å ha kontakt med, og besvare henvendelser fra landsstyret.  

Webansvarlig sender, på vegne av landsstyret,  ut nyhetsbrev til samtlige ANSA medlemmer i UK 
tre/fire ganger i året. Som landsleder er det tradisjon at man åpner nyhetsbrevet med en hilsen hvor 
man kort oppsummerer om situasjonen for ANSA UK på det nåværende tidspunkt.  

Vi har også hatt suksess med å avholde årlige Skypemøter med alle lokallagene våre. På LM2019 
vedtok vi at vi skulle ha en videochat med hvert lokallag senest en måned etter deres valg (disse 
datoene vil bli hentet inn av infoansvarlig). Her kan man sette tonen for samarbeidet og høre/fortelle 
om hva slags forventninger man har til hverandre. Det er en god arena for å skape en relasjon mellom 
landsstyre og lokallagsstyre, ettersom det er lett å glemme at man faktisk snakker med andre 
mennesker når all kommunikasjon foregår gjennom digital tekst. Både du/dere og 
lokallagsleder/lokallagsstyre har godt av å bli minnet på at det faktisk sitter andre mennesker på andre 
siden av veven. Vi har gjort det sånn at hvert medlem i landsstyret får ansvar for ett visst antall lokallag, 
og holder regelmessig kontakt med disse så ikke alle meldinger som sendes ut er 
massekommunikasjon.  Mal på hva som bør gjennomgås på Skypemøter finner man på Sharepoint. I 
tillegg oppfordres det å videre utarbeide og oppdatere vår «håndbok for lokallag» i samråd med 
infoansvarlig.  

2.4 Overlappingsmøtet (OLM)  
En tradisjon i ANSA UK som vi har hatt utrolig god erfaring med er Overlappingsmøtet (OLM). Dette er 
ikke bare er et særdeles viktig forum for overlapping og opplæring av det nye Landsstyret, men også 
en veldig gøy og sosial helg som setter stemningen og team- spiriten i landsstyret for resten av året. 
Tidspunkt og sted for dette avtales søndagen etter Landsmøtet når avtroppende og påtroppende 
Landsstyre samles for et kort møte, og det er da viktig at ny Landsleder sørger for at de nødvendige 
datoer, sted og «arrangementsansvarlige» bestemmes.  

3. Arrangementer  
3.1. Landsdekkende arrangementer  
Som landsleder har man ikke ansvar for planleggingen av et spesifikt arrangement, men det 
overordnede ansvaret for alle. Det er derfor svært viktig at man hele tiden følger med i forkant av 
arrangementene for å se til at planleggingen går som forespeilet, at frister overholdes og at hotell og 
konferanselokaler er booket og betalt i god tid før arrangementet skal avholdes. En viktig ting å ta 
høyde for er at folk er forskjellige; at de arbeider til forskjellig tid og på forskjellig måte. Som leder bør 
man derfor gi arrangementsansvarlig litt frihet i planleggingen og gjennomføringen. Dette skaper også 
eierskap til oppgaven og forhåpentligvis et bedre resultat. Det er også viktig at man stiller seg selv til 
rådighet skulle arrangementsansvarlig trenge hjelp. Som landsleder må man også prioritere å møte 
opp på alle de nasjonale arrangementene.  

For å effektivisere prosessene, samt å gi flere i styret eierskap til arrangøransvaret så bør 
styremedlemmene fordeles på egne arrangørkomiteer som har ansvar for hvert arrangement. En god 
regel er å konsekvent bruke økonomiansvarlig og webansvarlig til å følge opp promotering, påmelding 
og betaling, mens man setter opp to andre styremedlemmer i en arrangørkomité som 
arrangementsansvarlig fritt kan delegere til. På den måten vil det til enhver tid være én person i styret 
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i tillegg til deg selv som ikke har arrangøransvar - denne personen bør ideelt være den ansvarlige for 
det neste landsdekkende arrangementet. Dette gir god og effektiv gjennomføring med involvering av 
så mange som mulig, samtidig som man også har fokus på neste arrangement. Videre har vi hatt god 
erfaring med at arrangementsansvarlig har delegert forskjellige ansvarsområder til resten av styret. 
På denne måten har vedkommende i større grad muligheten til å ta seg av usette utfordringer som 
dukker opp i løpet av arrangementet, i tillegg til at hele styret blir mer involvert i arrangementet og 
selve utførelsen blir mer oversiktlig.  

3.2. Sentrale arrangementer  
ANSA Sentralt og HS arrangerer Sommerseminaret (SS) og Generalforsamlingen (GF) i løpet av 
sommeren. SS vil ta plass på torsdagen før GF. SS har fokus på opplæring av tillitsvalgte, samt at det 
vil bli avholdt ledermøter. GF blir avholdt i Oslo over en helg hvor samtlige deltakere bor sammen på 
hotell – ANSA UK som verdens største ANSA land har en stor andel delegatplasser (18 plasser i 2019). 
Det anbefales sterkt at landsleder deltar på begge arrangementene. På sommerseminaret får man 
muligheten til å stifte bekjentskap med tillitsvalgte fra andre land, samt å lære mer om ANSA sin 
virksomhet, politikk og strategi. På Generalforsamlingen velges det nye Hovedstyret, og her har man 
ansvar for å fylle opp ANSA UK sine delegater. Det er veldig viktig at alle disse plassene fylles slik at 
ANSA UK som største ANSA-land får tilsvarende innflytelse på Generalforsamlingen. Det er også viktig 
at du er klar over hvilke vedtak som gagner ANSA UK. En generell regel er at de fleste statutter som 
krever mer detaljstyring av lokallag er negative for ANSA UK, ettersom vi har veldig mange gode, 
selvgående lokallag. Tenk på hvilke funksjoner statuttene er til for å fylle, og om dette er en funksjon 
som vil gjøre ditt verv enklere, eller gjør ANSA-opplevelsen bedre for studenter i UK. Les gjennom 
statutteneendringer på forhånd, gjør en analyse om dette er noe som gjør det lettere å 
styre/arrangere ting i ett land med 21 lokallag og sterk lokal tilknytning og oppfordre delegatene du 
har tatt med deg til å stemme for UK sine interesser. Jo bedre forberedt - jo mer gjennomslagskraft 
kommer ANSA UK til å ha. Til GF anbefales det at du starter tidlig med rekruttering, slik at man er 
sikker på at plassene fylles opp. Det er også mulig å overføre plasser mellom land, dersom noen ikke 
klarer å fylle sine plasser. Som landsleder er man også leder for organiseringen av UKs delegasjon.  

3.3. Ledermøter  
Torsdagen før Sommerseminaret og lørdagen etter Karrieredagen i Oslo (før jul) avholdes 
lederseminar sammen med ANSA Sentralt ved President og Generalsekretær og andre relevante 
ansatte. Her vil man som landsleder bli drillet i blant annet førstehjelp og medietrening. Ledermøtet 
er for alle landsledere og utvalgsledere, og er en unik mulighet til å bli bedre kjent med driften av og 
personene i andre ANSA-land, noe som blir særdeles nyttig gjennom året som landsleder. I tillegg til 
nettverksbygging er dette unike plattformer for erfaringsdeling og kompetanseheving. Ledermøtet 
etter Karrieredagen i Oslo avsluttes også med julebord for alle landsledere og Hovedstyret, noe som 
det bare er å glede seg til!  

3.4. Før-avreise-møter  
ANSA UK har hatt et veldig godt samarbeid med Across the Pond, som er en av de største 
rekrutteringsorganisasjonene for studenter i UK. På sensommeren (august) arrangerer Across the 
Pond før-avreise-møter i de største byene i Norge, hvor medlemmer av landsstyret (og/eller ansatte 
fra Sentralt) tradisjonelt har holdt et kort innlegg om ANSA og medlemsgoder, samt tatt imot 
spørsmål. Dette er viktige arrangementer for oss å delta på, da det fører til økt medlemsrekruttering, 
og i noen tilfeller også opprettelse av nye lokallag. Jeg anbefaler å ta kontakt med Across the Pond ila. 
våren/sommeren for å avtale hvilke møter landsstyret kan delta på. I tillegg har ANSA UK pleid å 
arrangere før-avreise-kaffe i Oslo og Stavanger, noe som også har vært et godt tiltak for rekruttering. 
Samarbeid også gjerne med andre land for å nå ut til et større publikum.  

4. Til slutt 
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Jeg håper at erfaringsrapporten ikke virker avskrekkende på deg som (vurderer å stille til) landsleder. 
Vervet er tidkrevende, men dersom du er en strukturert person, så vil du ikke ha noe problem med å 
balansere vervet med studier. Jeg vil understreke at det å stille til landsleder er ett av de beste valgene 
jeg har tatt, og jeg har fått mange viktige og gode erfaringer, venner og opplevelser som jeg ikke ville 
vært foruten! Det er et utrolig spennende verv, hvor du utvikler dine egne lederegenskaper til et nytt 
nivå, og får jobbe med ett styre fullt av flinke, snille, morsomme og talentfulle mennesker. 

Til slutt vil jeg bare gratulere så mye til påtroppende Landsleder! Du har gjort ett godt valg gjennom å 
stille til dette vervet, og du har ett utrolig givende år foran deg. 

Sannsynligvis kommer du ikke til å vite helt hva du skal spørre om i begynnelsen, men etter hvert som 
henvendelsene begynner å komme og arrangementer begynner å planlegges vil du ha spørsmål, ønske 
om støtte og behov for å høre litt om tidligere erfaring. Da håper jeg du kommer til meg og spør. Jeg 
er jeg tilgjengelig på SMS, Facetime, GMail, Office365, Messenger, LinkedIn, Instagram, Snapchat eller 
Vipps, dag og natt, gjennom hele ditt styreår.  Jeg er her for å hjelpe deg. 

Med vennlig hilsen,  
Terje Torrissen 
Landsleder ANSA UK 2019-2020  
terjetorrissen@gmail.com 
s1645216@sms.ed.ac.uk (frem til juni) 
terryminator11 
@terriminator 
Engelsk tlf: +44 (0)7460095309 (frem til juni) 
Norsk tlf: +47 92641884 (juni ->) 
 
 
 

 


