
 Referat | Styremøte 5 [SM#5] ANSA UK | 19.09.16 

  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

Referat 

ANSA UKs Styremøte #5 [SM#5] 
 
 

19.09.16 
Skype 



 Referat | Styremøte 5 [SM#5] ANSA UK | 19.09.16 

  2  

Forkortelser 

Landsstyret (LS) 
MAK:    Martin Alexander Kasseth   Landsleder 
HKOF:    Hanna Kornelia On-Yu Flood   Nestleder 
ANM:    Aksel Nikolai Mathiesen   Økonomiansvarlig 
KHR:    Kamilla H. Risanger    Webansvarlig                                                                     
JS:    Julie Sandhalla                  Informasjonsansvarlig 
JK:    Josefine Kitmitto    Markedsansvarlig 
SMS:    Stine Mariell Samland    GAUK-ansvarlig 
 

Hovedstyret (HS) 
TH:     Thea Holland                              Hovedstyrerep. UK 

Sekretariatet 
GS:     Generalsekretær    Knut Harald Ulland 

Eksterne: 
II:     Sjømannsprest    Ingrid Ims 
 
Arrangementer: 
SS:    Sommerseminaret 
GF:    Generalforsamlingen 
SM:    Styremøte 
OLM:    Overlappingsmøtet 
LM:    Landsmøtet 
KO:    Kick-Off (Organisasjonskurs) 
KD:    Karrieredagen                                    
GAUK:     Games of ANSA UK 
 

  Terminologi: 
   Info:    Informasjonssak 
   Ved:    Vedtektssak 
   Rap:    Rapport 
   LL:    Lokallag 
   KP:    Kontaktperson 
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Innkallelse av: Martin A. Kasseth Referent: Hanna K. O. Flood 
 

Til stede: Alle, LS 16/17 
 
  

Saknummer: 1 Sakfører: HKOF 

Type: 
Vedtakssak 

Godkjenning av referat for offentlig publisering: 
JK  merket  seg  at  det  det  var  en  informasjonssak  som  ble  omtalt  som  en  vedtakssak.  Dette  
endres,  og  lastes  opp  på  nettsidene.  

 

Saknummer: 2 Sakfører: JS 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport KO og lokallag: 
-‐   Lokallag 

JS får mange henvendelser fra lokallagsmedlemmer og studenter. ANSA Chester er 
oppe og går. Aberystwyth, Bournemouth, Portsmouth, London og Glasgow har 
lokallagsvalg nå på høstparten. Det blir drøftet om de med fordel heller burde ha valg på 
vårparten, og landsstyret skal oppfordre til dette på Skypemøtene med lokallagene. 

-‐   KO 
Hotellet er i orden, men resterende beløp er ikke betalt, da hotellet har problemer med 
betalingssystemene sine. Det er ikke flere hotellplasser på KO, men flere medlemmer fra 
nærliggende byer har vist interesse for å pendle. 
o   Arrangørkomité 

HKOF og SMS er i arrangørkomiteen, og har booket restaurant til fredagen. Det er 
opprettet kontakt med utestedet på lørdagen, og det skal ordnes eget område for 
kvelden. 

o   Påmelding 
Det er sendt ut mail til alle ANSA-medlemmer i Manchester om påmelding til KO, 
hvor de har mulighet til å delta til rabattert pris om de bor hjemme. 

o   Presentasjoner 
Det skal bli tatt utgangspunkt i fjorårets presentasjoner. President OKB sender video, 
så Sentralt også er representert. HS-representant TH og studentprest II skal begge 
ha presentasjon. 

o   Aktiviteter og 60-årsmarkering 
JS har sett på bursdagsrekvisitter til feiringen, og kake med jubileumslogo på. 
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o   Utested 
Det skal bli reservert et bord hvor alle som ønsker å bli med betaler en egenandel, så 
vi får gratis inngang og eget bord med ”drikkepakke”. Det vil også være mulig å bli 
med ut for de som ikke ønsker å drikke, uten at de må betale. 

o   Annet 
Ankomstkomité og avskjedskomité skal være på plass, og det er viktig at LS tar på 
seg arrangøransvar gjennom hele helgen. Forslag til gaver til gjester: blomster, 
ballonger, gave inspirert fra tiåret de er født i. Det skal holdes et nytt møte om KO et 
par uker før arrangementet. 

 

Saknummer: 3 Sakfører: JK 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport KD: 
-‐   Arrangørkomité 

KHR og HKOF. 
-‐   Bedrifter 

7 bedrifter er bekreftet. Bloomberg og Google er interesserte, men vil ha mer 
informasjon før de vil gi et svar. Kontaktet NBCC, EY, Statoil, Amnesty, MSF og FN 
siden sist møte. Det har vært sendt mails til Annette Skram, og JK trenger bekreftelse fra 
henne før det opprettes kontakt med nye bedrifter. JK har også planer om å ringe flere 
bedrifter. Mangler kontrakt fra Econa, Accenture og Norges Bank. Mangler betaling fra 
Accenture. DNB har ikke svart. 

-‐   Påmelding 
Konkret deltakertall på 135, kontrakt med lokalet med en grense på 140. Overbooking: 
JK foreslår 10 stykker. Det var et frafall på 30 stykker i fjor. KHR mener 135 er et godt 
utgangspunkt. HKOF foreslår at studenter i London skal oppfordres til å dukke opp på 
dagen om de ikke har fått plass, i tilfelle frafall. 

-‐   Foredrag 
Det overordnede temaet for KD 2016 vil være: ”Verdien av internasjonal erfaring”. Dette 
skal fungere som en rød tråd for bedriftene som skal holde foredrag. JK har tilbudt 
Google og Accenture å holde foredrag. Finansdepartementet og Samfunnsviterne er 
også interesserte i å holde foredrag. 

-‐   Kveldsprogram 
Utgangspunkt i kveldsarrangement på KD 2014, hvor det var leid en egen etasje for 
ANSA-medlemmer og bedrifter. KHR har sett på lokaler i sørøst-London, nærme lokalet 
for KD. JS påpeker at dresscode for både KD og kveldsarrangement burde informeres 
om på forhånd. Det skal i år ikke arrangeres inngang på utested, LS skal heller finne et 
lokale til kveldsarrangement som stenger sent. 

-‐   Annet 
Promotering: LS skal se på ”suksesshistorier” fra tidligere karrieredager, og lage postere 
til promotering. Det er utviklet en mal for bedriftsheftet, og dette kan etter hvert slippes 
på Facebook for promotering av eventet. Flyer/hefte – redigeres av KHR. JK arbeider 
med programmet, og dette kommer snart. Fotografering: både SMS og JS har 
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speilreflekskamera, og disse skal gå på deling i LS, slik at det blir tatt masse bilder. Det 
skal sees på bomuligheter for landsstyret ved en senere anledning. Både 
Samfunnsviterne og Econa har sagt seg villige til å ha CV-workshop. 

 

Saknummer: 4 Sakfører: ANM 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport økonomi: 
ANM jobber med å få inn penger fra bedrifter. Det ser ut til at ANSA UK vil treffe godt på det 
reviderte budsjettet. Siden sist styremøte har det ikke skjedd mye i UK, men ANM regner med 
at dette vil ta seg opp nå som skoleåret er i gang. Styreutgifter kommer til å gå over post. ANM 
oppfordrer LS til å bestille billetter til GAUK i Edinburgh snart. 

 

Saknummer: 5 Sakfører: KHR 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport sosiale medier & nett: 
KHR har oppdaterer nettsidene, og melder om snart 2200 likes på Facebook! Aktiviteten på 
web blant lokallagene har tatt seg opp. KHR har nå gående en ”takeover” på Instagram og 
Snapchat, hvor våre følgere får se mange sider av UK. Det har også blitt oppdatert på 
ANSAbloggen, med en detaljert guide til hvordan det er å bo i UK. KHR holder nå på å lage en 
bildeserie om medlemsfordeler. Siden det nå vil skje en overlapping mellom KHR og ny 
webansvarlig, vil det blir mer tid til kreative innslag. 

 

Saknummer: 6 Sakfører: SMS 

Type: 
Informasjonssak 

Statusrapport GAUK: 
SMS har beregnet 20 plasser til tilreisende land, 20 til Irland og 40 til UK. KHR lager flyer. SMS 
jobber også nå med å se på om det vil være en grense på hvor mange deltakere det er mulig å 
ha med fra Edinburgh. 66 sengeplasser. Det jobbes også med å booke et lokale via 
universitetet. SMS har startet å planlegge rebus med mye spennende i vente.  

 

Saknummer: 7 Sakfører: MAK 
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Type: 
Vedtakssak 

Innstilling av ny webansvarlig: 
LS vedtar at Ragnhild Utne er ny webansvarlig for ANSA UK. Den 13. november skal Ragnhild 
Utne ta over for KHR, og tre på som ny webansvarlig. 

 

Saknummer: 8 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Diverse: 
MAK bestiller styreskjorter. 
Link til Skypemøter ligger under. Her skal det føres opp når møtene er avviklet. Deadline for 
møter er rundt oktober/november. 
 
https://docs.google.com/document/d/1Yj77phaCM0YYUuVSYRyHMI0i03h46w1fhHRCLmgQGz
4/edit?usp=sharing 
 
MAK har blitt invitert til møte på ambassaden i London, om beredskap & sikkerhetssamarbeid. 
Dette vil være på fredagen på KO, men møtet er klokken 15. MAK reiser da til Manchester så 
fort møtet er ferdig. 

 

Saknummer: 9 Sakfører: MAK 

Type: 
Informasjonssak 

Eventuelt: 
MAK informerer om at president OKB har snakket om et samarbeidsarrangement med SISA og 
DSA, som skal holdes i London, og kommer tilbake til dette når han har fått mer informasjon. 
 
 
 

Møtet hevet klokken 21:40 (GMT +01). 


