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Australia & New Zealand 
Dato for forrige årsmøte: 26.-29.09.2019 

Styret før årsmøtet 

Leder Hans Fredrik Hansen 

Økonomiansvarlig Ola Byrknes Polden 

Nestleder Anette Kristiansen Høgemark 

Arrangementsansvarlig 
Informasjonsansvarlig 
NZ-ansvarlig 

Karoline Rivero Bernacki 
Johanna Vold Andresen 
Hanne Berit Lidal Haver 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Valentine Maxime Jensen 

Økonomiansvarlig Hedda K. Tengesdal 

Nestleder Fredrik Hognestad 

Arrangementsansvarlig 
 
Informasjonsansvarlig 
Styremedlem 

Anette Kristiansen Høgemark til april 2020 
Yvonne Larsen fra mai 2020 
Karoline Rivero Bernacki 
Hanne Berit Lidal Haver fra november 2019 

 

Hovedstyrerepresentant 

Sara Anne Fossum 

Arbeid med handlingsplan 

 
STUDENTSKIPNADEN 

1. Fokusere på et bedre ANSA-samarbeid:  

    —Skype-møte med lokallag for å orientere om organisasjonen og nye retningslinjer 

   —Har fått alle lokallag til å vœre aktivt til stede på Workplace 

2. Jobbe sammen med lokallag for ambisiøse arrangement:  

  —Ikke gjennomførbart grunnet retningslinjer rundt budsjettering: Landsstyret kan ikke bruke 

lokallagene sine midler da disse midlene kommer fra staten og er ment for arrangementer 

på lokallags-nivå 

3. Gjennom planlegging øke deltakelse på arrangementer:  

  —Hyppigere markedsføring før arrangementer, inkl. kjøp av adds på sosiale medier 

4. Opprettholde god kommunikasjon mellom de ulike ANSA-leddene:  

  —Hyppigere kommunikasjon med ANSA Sentralt og ANSA lokallag  

5. Grunnfeste etablering i NZ:  

  — 

6. Trygge rom skal bli en del av grunnstrukturen:  

  —Posting på sosiale medier av innlegg fra Sentral om Trygge Rom  

  —Ble planlagt av Hovedstyre-representant og Sjømannsprest skulle avholde foredrag om Trygge 

rom på organisasjons-kurset, men dette arrangementet ble avlyst  

7. Dekke alle byer der det finnes norske studenter i regionen:  

  —Vi har fått plassert alle medlemmer fra nedlagte lokallag inn under nåvœrende lokallag for å 

integrere alle 
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8. Samarbeid med Gold Coast / Brisbane for å arrangere Olympiaden:  

  —  —Ikke gjennomførbart grunnet retningslinjer rundt budsjettering: Landsstyret kan ikke bruke 

lokallagene sine midler da disse midlene kommer fra staten og er ment for arrangementer 

på lokallags-nivå 

 

MEDLEMSTILBUD 

1. Tilby god opplœring av tillitsvalgte:  

  —Skype-møte med lokallagene  

2. Arbeide for bedre samarbeidsavtaler:  

  —Forsøkt å få avtale med Skydive over en lengre periode, men lite respons fra dem 

  —Kommunikasjon med bedrifter med tanke på karrieredagen, men ble avlyst 

3. Videreføre arbeidet mot eksterne aktører 

  —See punktet ovenfor 

4. Kommunisere medlemsgoder:  

  —Postet innlegg fra ANSA Sentral på sosiale medier. E.g. psykolog-tilbud, webinarer, etc.  

 

POLITIKK  

1. Oppnå endelig Trimester-støtte 

  — 

2. Jobbe aktivt med Ambassaden 

  —God og nœr kontakt med ambassaden. E.g. i forhånd til skogbrannene, Covid-19, karrieredagen, 

etc.   

3. Høyere stipendandel for reise- og skolepenger 

  — 

4. Holde seg oppdatert med ANSAs politiske arbeid sentralt 

  —Vi følger nøye med på politisk aktivitet fra Sentral, samt bidrar til undersøkelser, deling av politiske 

innlegg på sosiale medier, etc.  

 

KARRIERE 

1. Dele informasjon om ANSAs ‘etter’ arbeid 

  —Delt innlegg på sosiale medier om ANSA Alumni  

2. Styrke samarbeidet med NACC 

  —De møtte ikke opp på årsmøtet: Avlyste dagen før. Vi velger å fokusere på tettere samarbeid med 

Ambassaden og andre norske bedrifter.  

3. Lete etter nye partnere knyttet til norsk-australsk nœringsliv:  

  —Arrangere karrieredag, og kommunisert med rundt 50 bedrifter for samarbeid og deltagelse.  

 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

26.-29.09.2019 Årsmøte Sydney, Australia 

 

Årsmøte 

17 deltagere. Møtekonstitusjon, ANSA-beretning, den norske ambassaden, sjømannsprest Håvard 

Osland, ANSA Sentralt: Sosial- og karriererådgiver Hanne Refsdal, presentasjon av verv, om 

hovedstyret: Sara, case v/ Hanne Refsdal og Håvard Osland, Thailand-prosjekt, Økonomi, 

handlingsplan, vedtekter og valg.  

Organisasjonskurs 

Avlyst pga COVID-19. Skulle vært avholdt 26.-29.03.2020. 

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Adelaide – 4 
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ANSA Auckland – 8 

ANSA Brisbane – 20 

ANSA Gold Coast – 4 

ANSA Melbourne – 8 

ANSA Perth – 3 

ANSA Sydney – 22 

ANSA Wollongong 4 

Totalt: 73 arrangement fordelt på 8 lokallag 

 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 152709  NOK 152709 NOK 

Utgifter 134320 NOK 13048,4 NOK 

Resultat 18389 NOK 1396660,6 NOK 

 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 1396660,6 NOK 

 

Hedda Kjølleberg Tengesdal 

Kristiansund, 17.06.20 
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Benelux 
Dato for forrige årsmøte: 29.02.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Marco Hjorth 
Økonomiansvarlig Lars Laurent 
Informasjonsansvarlig Idun Salamonsen 
Redaktør Nederlandertaleren Sindre Løfsgaard 
Styremedlem Silja Wessman 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Anna Elizabeth Lokken 
Økonomiansvarlig Sine Schei 
Nestleder Silja Wessman 
Informasjonsansvarlig Idun Salamonsen 
Styremedlem Marco Hjorth 
Styremedlem Sindre Løfsgaard 
Redaktør Nederlandertaleren Karianne Folkvord Furset 

 

Hovedstyrerepresentant 

Johan Liseth Hansen 

Arbeid med handlingsplan 

Styret har aktivt tatt med handlingsplanen inn på alle møter. Det betyr hver mnd. Vi har sjekket at våre 

aktiviteter har vært i tråd med punktene på handlingsplanen. Vi har greid å utføre nesten alle punkter 

på planen, men unntak av noen få. Vi føler at en visuell oversikt viser best hvordan arbeidet vårt har 

gått. Derfor har vi valgt å legge ved et bilde nedenfor:  

 

Vi ønsker også å nevne at det har blitt gjort en del endringer på handlingsplanen for 2020. 

Handlingsplanen er en aktiv del av arbeidet i Benelux og den følges nesten slavisk.  
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

17.02.19 Overlappingsmøte Amsterdam 

17.05.19 17.mai feiring Den Haag / Rotterdam 

21.06.19 Organisasjonskurs Amsterdam 

28.09.19 Nasjonalt velkomsttreff Amsterdam 

23.11.19 Organisasjonskurs II Amsterdam 

29.02.20 Landsmøtet 2020 Amsterdam 

 

Årsmøte 

I 2020 ble årsmøtet avholdt fra fredag 28.februar til søndag 1.mars. Landsmøtet ble avholdt i 

Amsterdam. Vi fikk besøk av President Hannah Flood, HS-representant Johan Liseth, Sjømannsprest 

Jens Bjørngård, og to praktikanter fra den Norske Ambassaden i Haag. På selve årsmøtet så ble det 

vedtatt et internpolitisk arbeidsprogram, nye interne statutter og en ny handlingsplan. På møtet var det 

tilstede representanter fra 5 / 6 lokallag: Enschede, Groningen, Sør-Holland, Belgia og Øst Holland. 

Totalt så var det 23 ordinære ANSA Benelux medlemmer tilstede. Vi gikk også igjennom årsberetninger 

og budsjett/budsjett-endringer. 

Organisasjonskurs 

Vi arrangerte to organisasjonskurs i 2019. Den første versjonen var en total fiasko med kun 8 

påmeldte og de fleste fra lokallaget i Amsterdam, inkludert landsstyret medlemmer. Her var den 

norske ambassadøren uheldigvis også med. Dette kurset fant sted 21.06.19. Vi gikk igjennom 

kommunikasjon, økonomi, oppdatering fra Nederlandertaleren, generell vekst og hva god etikette er 

for tillitsvalgte i Benelux. Vi hadde også besøk av HS-representant Johan Liseth.  

 

Organisajsonskurs nummer to gikk av stabelen 23.11.19. Dette var langt mer vellykket og vi hadde 

totalt 23 påmeldte. Her var alle lokallagene representert: Enschede, Belgia, Amsterdam, Groningen, 

Sør-Holland og Øst-Holland. Vi hadde to meget gode workshops; én på økonomi og én på 

kommunikasjon. Deretter hadde vi presentasjon fra ambassaden fra en av praktikantene, samt en 

presentasjon fra Sjømannskirken, og tilslutt en presentasjon fra kommunikasjons ansvarlig i ANSA.  

Aktivitet på lokalt nivå 

Vi hadde fem lokallag, men for øyeblikket så har vi seks. Det er fordi vi opprettet et nytt lokallag: ANSA 

Øst-Holland. Hvert lokallag har hatt mye aktivitet siden GF 2019. Hvert lokallag hadde blant annet et 

velkomsttreff for alle nye studenter på begynnelsen av året (september 2020). I oktober 2019 så 

hadde lokallagene valg. Deretter arrangerte hvert lokallag et fritt arrangement i november og 

desember. Fire av lokallagene hadde bla julebord. Etter nyttår så var det også rom for flere 

arrangementer, og det ble bla. arrangert vaffel dag i Groningen, samt quiz i Brussel.  

 

Utover våren 2020 så har det vært mindre aktivitet grunnet COVID19, men det har ikke stoppet 

lokallagene med å arrangere gode eventer. Det har vært digital quiz i alle seks lokallagene denne 

våren og alle lokallagene har vært meget aktive på sosiale medier.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 35 251,00 NOK 88 362,44 NOK 
Utgifter 47 500,00 NOK 96 459,92 NOK 

Resultat - 12 249,00 NOK - 8097,48 NOK 
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Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 8152,83 NOK 

 

Marco Hjorth 

Amsterdam, 17.06.20 
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Brasil 
Dato for forrige årsmøte: 17.05.2019 

Styret før årsmøtet 

Leder Jonas Ravndal Kildal 
Økonomiansvarlig Olav Fiksdahl 
Nestleder Jens Hafstad 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Vemund Rye 
Økonomiansvarlig Haakon Fredriksen 

 

Hovedstyrerepresentant 

Johan A. Liseth Hansen 

Arbeid med handlingsplan 

ANSA Brasil har ikke utarbeidet en handlingsplan 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

23.09.19 Middag Rio De Janeiro 

09.10.19 Middag Rio De Janeiro 

10.11.19 Fotballkamp og middag Rio De Janeiro 

xx.xx.xx 
  

xx.xx.xx Arrangement5 Sted5 

xx.xx.xx Arrangement6, her kan det legges til rader Sted6 

 

Årsmøte 

ANSA Brasil har ikke avholdt årsmøte i 2020 grunnet coronasituasjonen. Hovedstyret har gitt 

dispensasjon fra vedtektene til ANSA Brasil for dette kravet.  

Organisasjonskurs 

Ikke gjennomført 

Aktivitet på lokalt nivå 

 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter n/a NOK 0 NOK 
Utgifter n/a NOK 3600 NOK 

Resultat n/a NOK -3600 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 50,331 NOK 
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Johan A. Liseth Hansen 

Stockholm, 22.06.22 
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Canada 
Dato for forrige årsmøte: 14.03.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Torbjørn Reitan Fyrvik 
Økonomiansvarlig Peter Farstad Smeplass 
Nestleder Mathea Fischer 
Informasjonsansvarlig Andrea Byfuglien 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Pauline Asmundsen Helmke 
Økonomiansvarlig Thea Bergh Skeide 
Nestleder Peter Farstad Smeplass 

 

Hovedstyrerepresentant 

Håkon Skaare Rygh 

Arbeid med handlingsplan 

Handlingsplanene for studieåret 2020-1 lages av de nye styrene i ANSA Canada Øst og Vest 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

23.11.2019 Organisasjonskurs og julebord Montréal og 
Vancouver 

13.03.2020-
15.03.2020 

Hytte- og skitur med årsmøte Saint-Alphonse-
Rodriguez og Whistler 

 

Årsmøte 

Årsmøtet fant sted i Whistler (BC) den 14de mars 2020. ANSA-medlemmene fra datidas lokallag i 

Montréal var med via videokonferanse fra Saint-Alphonse-Rodriguez (QC). Vi hadde en årsberetning 

fra de to tidligere lokallagene i Montréal og Vancouver. Økonomiansvarlig Peter Farstad Smeplass 

gjennomgikk regnskapet fra det foregående året, samt budsjettet for det kommende. Sjømannsprest 

for studenter i Nord-Amerika, Odd-Inge Tangen var også med gjennom videokonferanse, og snakket 

litt om sjømannskirkas arbeid. Hovedstyrerepresentant Håkon Skaare Rygh var med på 

videokonferanse fra Frankrike, og snakket litt om hans rolle som bindeledd mellom ulike ANSA-land 

og ANSA sentralt. Det ble også avholdt valg for det nye landsstyret, samt for om man skulle dele 

ANSA Canada mellom øst og vest, noe som fikk flertall. 

Organisasjonskurs 

Det ble avholdt to organisasjonskurs med to tilhørende julebord; ett i Montréal og ett i Vancouver. Vi 

gjennomgikk de ulike delene av ANSAs arbeid som både studentskipnad, og politisk organisasjon 

samt noen av fordelene som et medlemskap i ANSA gir slik som tilgang til å kjøpe studentforsikring 

gjennom Tryg forsikring og deltakelse på generalforsamling, og hjelp til å skrive CV. Vi gjennomgikk 

også beredskap med ulike caser som omhandlet alt fra seksuelle overgrep innad i et lokallag til større 

nasjonale kriser/naturkatastrofer. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Seks lokallagsaarangementer i Montréal, to i Vancouver 
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Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 40 000 NOK 40 551 NOK 
Utgifter 36 954 NOK 37 960 NOK 

Resultat 3 046 NOK 2 591 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 14 207,90 NOK 

 

Peter Farstad Smeplass 

Skien, 16.06.2020 
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Danmark 
Dato for forrige årsmøte: 07.03.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Kristin Sorknes 
Økonomiansvarlig Sunniva Stenvik 
Nedstleder Nora Svensen 
Informasjonsansvarlig Signe Lussand Selheim 
Styremedlem Kristiane Korneliussen 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Kristiane Korneliussen 
Økonomiansvarlig Simon Dahle Raunholm 
Nestleder Frida Thomas 
Informasjonsansvarlig Mathilde Rolstad 
Styremedlem Vetle Åsen Brunner 

 

Hovedstyrerepresentant 

Julie Nordmo 

Arbeid med handlingsplan 

Siden valget har vi arbeidet med å følge opp lokallagene så godt som mulig i en ellers turbulent tid. 

Dette via fadderordningen hvor hvert medlem i styret har et lokallag de har mest kontakt med. Det har 

vært viktig for oss at lokallagene fikk holde valg så ukomplisert som mulig, og at de nye styrene fikk en 

god velkomst. Vi planlegger organisasjonsseminar til høsten. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

06.03.2019- 
08.03.2019 

Org.sem/høsttreff med Sverige Malmø 

06.03.2020 – 
08.03.2020 

Årsmøte København 

09.10.2020 – 
11.10.2020 (?) 

Orgsem/høsttreff Odense (?) 

??.03.2021 Årsmøte Aarhus (?) 

xx.xx.xx Arrangement5 Sted5 

xx.xx.xx Arrangement6, her kan det legges til rader Sted6 

 

Årsmøte 

Årsmøte ble holdt i København, med imponerende oppmøte. Noen lokallag stilte med over 10 

representanter. Det var i alt 30 på selve møtet med studentprestene, HS representant og fra kontoret. 

Vi gikk gjennom hva landsstyret hadde gjort det siste året, samt en beretning fra lokallagene. Så gikk 

vi gjennom regnskap og neste budsjett. Vi diskuterte også med lokallagene prisen for de diverse 

arrangementene, samt årsmøte og org.sem. skulle slåes sammen. Dette var det mange som ikke 

ønsket, og det kom opp at prisen kunne stige litt på selve arrangementene. Regnskap og budsjett ble 

godkjent. Så gikk vi gjennom vedtekter, noen små ordlydsforandringer.  

Organisasjonskurs 

N/A 
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Aktivitet på lokalt nivå 

København – 6 

Aarhus – 6 

Aalborg – 9 

Esbjerg – 8, pluss fast tirsdagsquiz 

Odense - 10 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 94 000 NOK 113 002 NOK 
Utgifter 160 000 NOK 149 583 NOK 

Resultat -66 000 NOK - 36 580,48 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 29 419,52 NOK 

 

Kristiane Korneliussen 

København, 18.06.2020 
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Frankrike 
Årsberetning ikke sendt inn. 
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Irland 
Dato for forrige årsmøte: 21.09.2019 

Styret før årsmøtet 

Leder Olivia M. Salicath 
Økonomiansvarlig Klas Erik Vefald 
Nestleder Sophie Campbell 
Web-ansvarlig Inga K. Gulliksen 
Styremedlem Maura I. Heffernan 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Olivia M. Salicath 
Økonomiansvarlig Shahzeb Ahmed 
Nestleder Sophie Campbell 
Web-ansvarlig Tim Kinnari 
Styremedlem Inga K. Gulliksen 
Styremedlem Hedda Jerve 

 

Hovedstyrerepresentant 

Sophie Selstad 

Arbeid med handlingsplan 

Landsstyret vedtok handlingsplan på 3. styremøte 11.11.2019. For å oppnå målsettinger vedtatt på 

Generalforsamlingen 2019 har landsstyret i hovedsak jobbet for å oppnå egne mål blant annet med 

mer tilgjengelige arrangementer og bedre flyt av informasjon. Landsstyret har prioritert mål i forhold til 

studentskipnad, men styret har jobbet med aktiviteter innenfor alle områder. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

06.10.19 Vaffelsøndag Dublin 

10.10.19 Pub Crawl Dublin 

15.11.19 Tacofredag Dublin 

30.11.19 Julebord Dublin 

31.01.19 Velkomstkveld Dublin 

29.02.19 Vaffel-lørdag Dublin 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt på Dublin Business School 21.09.2019 med 15 deltakere, hvorav 13 hadde 

stemmerett. Hovedstyrets representant Sophie Selstad var gjest på årsmøtet. Representant fra 

Sjømannskirken v./ Ingrid Ims var også til stede som gjest. Landsleder gikk gjennom årsberetningen til 

ANSA og sammen med deltakere på årsmøtet ble det utarbeidet et arrangementsprogram for det 

kommende året. Det var også gjennomgang av ANSA Sentralt sitt arbeid v./ hovedstyrerepresentant 

Sophie Selstad og beredskap v./ sjømannsprest Ingrid Ims. På slutten av møtet ble nytt landsstyre 

valgt. På kvelden var det middag for alle deltakerne. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurs ble i år slått sammen med årsmøte på bakgrunn av lite oppmøte på begge 

arrangementer i tidligere år. Det var god geografisk spredning på deltakere. Fokus var i hovedsak på 

ANSAs struktur og arbeid og beredskap. 
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Aktivitet på lokalt nivå 

N/A 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 29 500 NOK 22 407,94 NOK 
Utgifter 33 500 NOK 21 851,80 NOK 

Resultat -4 000 NOK 556,14 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 20 221,76 NOK 

 

Olivia Marie Salicath 

Oslo, 17.06.2019 
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Italia 
Dato for forrige årsmøte: 06.04.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Isidora Yli 
Økonomiansvarlig Jørgen Dragset 
Nestleder Morgan Alangeh 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Erlend Nordseth 
Økonomiansvarlig Nicolas Kvalheim Boulmer 
Nestleder Morgan Alangeh 
Styremedlem Alida Norheim 
  

 

Hovedstyrerepresentant 

Kristine Gjøs 

Arbeid med handlingsplan 

ANSA Italia har siden landsmøtet jobbet med promotering av studier i Italia gjennom instagram. Videre 

ønsker styret å vise en større bredde de neste årene med promotering av flere typer studier. ANSA 

Italia har også blitt utvidet fra to til tre lokallag med et nytt et i Bologna. Rekrutteringen blant norske 

studenter har vært særlig suksessfull i Milano, hvor Morgan har dannet et nytt styre med nye 

engasjerte tillitsvagte. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

27.09.19-29.09.19 Kick-off ANSA Sør-Europa Nice, Frankrike 

17.05.19 17. Mai-feiring Bologna, Italia 

29.11.19 Julebord Milano, Italia 

 

Årsmøte 

Landsmøtet det her refereres til er Landsmøtet 2019. Landsmøtet som skulle avholdes i vår ble utsatt 

til høsten på grunn av COVID-19 epidemien. 

Organisasjonskurs 

Organisjonskurset ble arrangert i samarbeid med de andre Lands- og Regionstyrene i Sør-Europa 

under Kick-off. Det deltok dessverre ikke veldig mange studenter fra Italia der. Muligens er det 

øsnkelig at ANSA Italia igjen holder et organisasjonskurs på landsmøtet til høsten. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Av lokale arrangementer har det vært klart mest aktivitet i ANSA Italia sitt største lokallag Milano. Det 

ble arrangert quiz, julebord, juleavslutning og velkomstmiddag. Planene om å få til noe lignende i det 

nye Bologna-laget i februar ble umuliggjort av COVID-19. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 
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Inntekter 15 152,68 NOK 17 826,21 NOK 
Utgifter 21 526,24 NOK 20 123,16 NOK 

Resultat -6 373,56 NOK -2 296,95 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 11 071,40 NOK 

 

Erlend Nordseth 

Oppdal, 16.06.20 
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Japan 
Dato for forrige årsmøte: 09.11.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Stian Sopp  
Økonomiansvarlig Maria Sjøblom Bjørndalen 
Info-ansvarlig Alexander Brein 
Styremedlem Ingrid Martinussen 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Maria Sjøblom Bjørndalen 
Økonomiansvarlig Mina Wale 
Arrangement-ansvarlig  Stian Sopp 
Info-ansvarlig  Nora Berlin 
Styremedlem  Ingrid Martinussen 

 

Hovedstyrerepresentant 

Julie Nordmo 

Arbeid med handlingsplan 

Etter at det nye styret ble valgt, rakk vi å ha et styremøte der vi snakket om hvordan vi skulle jobbe 

fremover for å oppfylle arbeidsplanen. Dessverre kom Covid-19 like etter, som la en demper på en 

god del av våre planer. Vi har prøvd å holde medlemmene våre oppdatert med viktig info, samt 

videreformidlet de tiltakene ANSA sentralt har arrangert. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

09.11.19  Landsmøte Tokyo 

21.12.19 Julebord Tokyo 

 

Årsmøte 

Vi var 11 stykker + det daværende styret. Vi fikk gått igjennom og oppdatert noen statuetter, samt vi 

fikk vervet flere inn i det nye styret, noe vi følte vi trengte. Ellers så hadde vi tre gjesteforelesere, som 

informerte om side jobberfaringer og muligheter i Japan.  

Organisasjonskurs 

Vi har ikke holdt noe org-kurs hittil i år grunnet Covid-19 

Aktivitet på lokalt nivå 

Som nevnt, har covid-19 satt lokk på det meste av planene våre. Vi fikk holdt julebord i Desember 

2019, men rakk ikke flere. Vi hadde derimot planlagt piknik i Mars, utflukt og org-kurs i Mai.  

Vi prøvde å arrangere en online-quizkveld for våre medlemmer 5.juni 2020, men det var dessverre 

ingen påmeldte. Vi skal likevel prøve igjen.   

 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 
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 Budsjett Faktisk 

Inntekter 27 000 NOK 46 154 NOK 
Utgifter 31 500 NOK 39 274 NOK 

Resultat 4 000 NOK 100 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 12 345,67 NOK 

 

Maria Sjøblom Bjørndalen  

Hvasser, 17.06.20 
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Kina 
Dato for forrige årsmøte: 16.09.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Joar Kristoffersen 
Økonomiansvarlig Johannes Eide 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Lars Ivar Nyhus 
Økonomiansvarlig Sina Hansen 

 

Hovedstyrerepresentant 

Sara 

Arbeid med handlingsplan 

Dette året har i stor grad blitt definert av mykje usikkerheit grunna protester i Hong Kong og COVID-19 

pandemien. Under protestane i Hong Kong blei reiserådet endra og alle blei evakuert ut. ANSA Kina 

var tilgjengeleg gjennom heile prosessen og bistod ambassaden med medlemslister og svarte på 

spørsmåla dei hadde angåande situasjonen. Under COVID-19 pandemien har ANSA Kina og vert 

aktiv med å hjelpe studentar og ambassaden.  

ANSA Kina har oppfordra alle lokallaga til å bruke Check-in på alle arrangement.  

På GF deltek Lars Ivar og Sina.  

Å arrangere felles arrangement i Kina er krevjande på grunn av store geografiske avstandar og 

forskjellege visum krav mellom for eksempel Hong Kong og Kina. Difor ANSA Kinas arbeid i stor grad 

forgått over nett, noko som og byr på utfordringar grunna brannmuren i Kina. Likevel fikk vi til en årstur 

første helgen i desember i Shenzhen. 8 deltok på turen. Alt i alt var det en suksessfull og fin helg med 

en god blanding studenter fra forskjellige byer i Kina.  

Sosiale mediar har blitt brukt med til å informere om webinar, diverse konkurransar og oppdatere om 

reiseråd, forsikring og annen nyttig informasjon rundt COVID-19 pandemien og Hong Kong 

protestene. 

ANSA Kina var og med å planlegge AAC, som blei avlyst på grunn av COVID-19 pandemien.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

29.11.19-01.12.19 Årstur Shenzhen 

 

Årsmøte 

Neste årsmøte skal etter planen finne stad i starten av neste semester. Vi tar utgangspunkt i at ingen 

nye studentar får begynne på studiane sine i Kina neste semester grunna COVID-19 situasjonen. 

Årsmøte må derfor utsettas forhåpentlegvis til vår semesteret. Sittande styret blir sittande til grensene 

opnar igjen, og nye studentar får reise til Kina. 

Organisasjonskurs 

Ikkje vert mogeleg å utføre grunna COVID-19 situasjonen, ANSA sentralt har gitt fritak om dette.’ 

Aktivitet på lokalt nivå 
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Shanghai-  
9. oktober: Quiz på Shanghai Brewery 

18. oktober: Paint n sip på en AirBnB 

14. november: Fagkveld i samarbeid med Nordic Centre. Tema: Norway and China: An ocean of 

digital opportunities 

15. desember: Julehygge (grøt, pepperkakehus og film) 

 

Beijing-  

Bli kjent kveld 9.11.2019 

 

Suzhou- N/A 

 

Hong Kong -  

Middag og val av nytt styre 19.11.2019 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter  22 592 NOK 22 628,65 NOK 
Utgifter 26 000 NOK 46 059,15 NOK 

Resultat - 3 408 NOK - 23 430,5 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 48 257,31 NOK 

 

Lars Ivar Nyhus 

Bergen, 17.06.20 
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Kroatia 
Dato for forrige årsmøte: 15.11.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Bjørnar Hoven Lorentzen 
Økonomiansvarlig Thale Berggren 
Nestleder Magnus Bergesen 
PR-ansvarlig Birte Molvik Gideonse 
Styremedlem Casper Venstad 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Bjørnar Hoven Lorentzen 
Økonomiansvarlig Thale Berggren 
Nestleder Magnus Bergesen 
PR-ansvarlig Birte Molvik Gideonse 
Arrangementansvarlig Casper Venstad 
Styremedlem Eirik Gandrud 

 

Hovedstyrerepresentant 

Ida Iselin Eriksson 

Arbeid med handlingsplan 

Styret har jobbet hardt for å prøve å implementere checkin i våre arrangementer, og har da brukt mer 

tid på å lære oss dette og bruke dette. Vi har jobbet hardt for å fremme det å søke plass i ANSA styret 

med å informere mer om hva det innebærer samt å reklamere for dette jevnlig og å ta kontakt med 

enkeltindivider. Vi har fortsatt å prøve å gi våre medlemmer så gode priser vi kan på våre 

arrangementer, med det å fremme å bli medlem i ANSA. Vi har også blitt flinkere på å delegere 

oppgaver innad i styret. Vi har og jobbet med nye arrangementer, som dessverre ble innstillt grunnet 

Covid-19, men vi får prøve igjen til neste år.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

28.09.19 Ansa båttur + grilling Split 

15.11.19 Årsmøte + bowling Split 

16.11.19 PVK kurs Split 

01.12.19 ANSA julekino Split 

2019-2020 Pubquizer Split 

 

Årsmøte 

20 stykker deltok. Vi gikk igjennom planer for året, budjsett og rengskap, valg av styret, 

statuttendringer, gjennomgang av handlingsplan. Hovedstyrets representant var til stede. 

Organisasjonskurs 

Ikke avholdt på grunn av Covid-19 

Aktivitet på lokalt nivå 

N/A 

Økonomi 
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Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 59 000 NOK 150 NOK 
Utgifter 65 800 NOK 1 200 NOK 

Resultat -6 800 NOK -1 150 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 6 312 NOK 

 

Bjørnar Hoven Lorentzen 

Arendal, 18.06.20 
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Latvia 
Dato for forrige årsmøte: 04.04.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Emilie Femtehjell 

Økonomiansvarlig 

Nestleder 

Media 

Arrangement 

Medlem 

Petter Risan Granlund 

Kari Lund Olstø 

Gina Grøsland 

Margrete Lillevold og Martine Aaberg 

Helene Romsbotn og Edvard Lervik 
  

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Ida Marie Brautaset 

Økonomiansvarlig Tiril Sandbu Numme 

Nestleder Helene Romsbotn 

Media 

Arrangement 

Medlem 

Karen Mathisen Brønnick 

Maiken Østreim Levang og Ingeborg 
Gaasø Dalsbø 

Maren Rodal og Thomas Myrvang 

 

Hovedstyrerepresentant 

Ida Iselin 

Arbeid med handlingsplan 

Ved semesterstart har det blitt arrangert velkomsthelger for å ønske de nye og gamle studentene 

velkommen. Dette fungerer også som en bra arena der man kan få nye medlemmer og vise hvor gøy 

det er å være med i ANSA. Før disse arrangementene har vi også invitert de nye studentene til å møte 

styret, bli litt kjent, svare på spørsmål angående studiet/Riga, fortelle litt om hvem vi i ANSA Latvia er 

og hva vi driver med. Vi har hatt en positiv opplevelse med dette, da mange av de nye studentene har 

blitt med på dette.  

På arrangementene våre er det billigere for medlemmer å delta enn ikke-medlemmer. I tillegg til å 

bevisstgjøre deltakere på arrangementer om dette, passer vi også på å minne våre medstudenter på 

hvilke medlemsgoder man får av å bli med i ANSA.  

Pga korona, har det vært vanskelig å gjøre ting som vi hadde ønsket, men vi har brukt media mest 

mulig til å holde oss synlige og holde kontakt med våre medlemmer.  

Arrangement med quiz ble en stor suksess, da både nye og gamle medlemmer deltok.  

Etter årets GF, skal ny handlingsplan legges.  
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

10.09.19 Velkomstkveld  Coco loco, Riga 

13-14.09.19 Velkomsthelg  Gamlebyen i Riga 

25-27.10.19 AMG kurs Riga technology center 

01.11.19 Halloweenfest  Spiikiizi 

30.11.19 Julebord Pulmann 

14-16.02.20 Velkomsthelg og veldedighetsquiz Spiikiizi 

6-8.03.20 Kurshelg Riga technology center 

15.05.20 Quiz Zoom  

12.05.20 Studenttreff i Trondheim med Hilde  Trondheim  

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble i år holdt på zoom. Vervene ble lyst ut i forkant og alle vervene ble satt ved møte ved 

avstemning. Det var 34 medlemmer tilstede.  

Under møte ble det gått igjennom året som har gått, arrangementer, status for økonomi og 

presentasjon av hver enkelt verv. Vi hadde litt tekniske problemer, men det løste seg fint.  

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurs ble i år avholdt i forbindelse med idrettsdagen i februar. Det var rundt 80 deltagere 

på kurset. Kurset ble holdt på slutten av idrettsdagen, daværende landsleder informerte alle 

medlemmene om ANSA, hvem vi er, hva vi gjør, medlemsgoder osv. Det ble avsluttet med en quiz for 

å se hvor mye deltagerne fikk med seg.  

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Latvia har ingen lokalgrupper.  

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 76 000 NOK 76 892,03 NOK 

Utgifter 87 000 NOK 94 186,40 NOK 

Resultat -11 000 NOK -17 294,37 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: -1 921,37 NOK 

 

Ida Marie Brautaset og Helene Romsbotn 

Trondheim, 12.05.20 
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Polen 
Dato for forrige årsmøte: 07.03.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Sebastian Vikjord Bolsøy 
Økonomiansvarlig Hanne Haldorsen 
Nestleder Charlotte Stenkula 
Kontaktperson 
Web og informasjonsansvarlig 
Styremedlem 
Styremeldlem 
Styremedlem 

Anne Eltervåg  
Frida Uthaug Reite 
Susanne Wold 
Karoline Otlo Gjerde 
Mina Al-Ajeel 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Karoline Finsrud 
Økonomiansvarlig Marit Langli 
Nestleder Susanne Wold 
Kontaktperson 
Web og informasjonsansvarlig 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Karoline Otlo Gjerde 
Emma Strøm 
Andrè Olaf Rønåsen 
Ingrid Hofsli Ulstrup 
Daniel Myrene 

 

Hovedstyrerepresentant 

Morgan Alangeh 

Arbeid med handlingsplan 

Ifølge landsleder 2019/2020 har det iløpet av året blitt operert med et arbeidsprogram for hva ANSA 

Polen ønsket å oppnå i løpet av året. Et av målene har vært å øke medlemstallene. Under 

organisasjonskurs hadde vi derfor blant annet idemyldring på hvordan dette kunne gjøres. 

Lokallagene har vært flinke til å arrangere varierte arrangementer, for å nå ut til så mange som mulig.  

I fjor klarte ikke ANSA Polen å fylle sine delegatplasser til GF. Dette er noe det nye landstyret ønsket å 

få til i år, noe vi klarte + 1 ekstra delegatplass! 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

19.10.19-21.10.19 Organisasjonskurs Lublin 

01.11.19-03.11.19 ANSA Polens Medisinske Fagseminar 2019 Warszawa 

07.03.20 Årsmøte Krakow 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt i Krakow, og 15 stykk deltok.  

Årsmøtet startet med introduksjon og godkjenning av dagsorden, valg av referent, valg av tellekorps 

og opptelling. Deretter holdt Jorge or Morgan hver sin presentasjon. Videre ble det gjennomført 

godkjenning av fjorårets referat, året som har gått, godkjenning av arbeidsprogram og handlingsplan 

2020/2021. Deretter en gjennomgang av regnskap og budsjett, og godkjenning av budsjett 2020/2021. 

Så ble statutter og statuttendringer/forslag gjennomført, før det til slutt ble valgt nytt landsstyre.  

Organisasjonskurs 



29 
 

Org.kurs ble gjennomført i Lublin. Totalt 52 deltakere, hvorav 7 fra landsstyret.  

Fredag stod deltakerne fritt til å gjøre det de ville, da deltakere fra forskjellige byer ankom Lublin på 

forskjellige tidspunkt.  

Lørdag startet med en presentasjon holdt av landsstyret. Deretter ble det gjennomført aktiviteter for de 

ulike lokallagene, hvor de blant annet skulle gå rundt og løse ulike poster. Postene bestod av 

oppgaver innenfor teambuilding og idemyldring. Etter dette holdt hvert lokallag en kort presentasjon 

om seg selv. I tillegg ble det også holdt en presentasjon av studentprest Hilde og ambassaden. På 

kvelden ble det middag på hotellet og pubcrawl i Lublin. 

Søndagen bestod av hjemreise.  

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Bialystok: 

• Fadderuken (30.09.19 – 05.10.19) 

• Halloween i samarbeid med BUM, AMSA, GMS (25.10.19) 

• Julefest (07.12.19) 

ANSA Bydgoszcz: 

• Halloween quiz (25.10.19) 

• Needle and suture course (16.11.19) 

• Movember quiz (22.11.19) 

• FIFA turnering (23.11.19) 

• Juledag (01.12.19) 

• Desember quiz (06.12.19) 

• Ball (17.01.19) 

ANSA Gdansk: 

• Infodag i Oslo for nye studenter(05.08.19) 

• Velkomstmiddag (02.10.19) 

• ANSA-quiz med Hilde Sirnes (23.10.19) 

• ANSA-blok/buldring (17.10.19) 

• ANSA quiz (20.11.19) 

• Grøtkveld og quiz (18.12.19) 

• Besøk av AMBIO (17.02.20) 

• ANSA quiz (19.02.20) 

ANSA Krakow: 

• ANSA Gullrekka (25.10.19) 

• ANSA Gullrekka (15.11.19) 

• Grøtkveld (04.12.19) 

• ANSA strikkekveld (06.12.19) 

ANSA Lodz: 

• Infomøte for nye studenter i Lodz (30.09.2019) 

• Bar til bar (05.10.19) 

• Lazertag (03.10.19) 

• Quizkveld med Hilde Sirnes (21.11.2019) 

• Julequiz (13.12.2019) 

• Juleball (14.12.19) 

 

ANSA Lublin: 
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• Ingen eventer å rapportere 

ANSA Poznan: 

• Pub quiz (11.10.19) 

• Kommunikasjonskurs med Hilde Sirnes (23.11.19) 

• Pub quiz (23.11.19) 

• Anamnesekurs (21.11.19) 

• Pub quiz (23.11.19) 

• Julebord (06.12.19) 

• Pub quiz (18.01.20) 

ANSA Szczecin: 

• Quiz 1 – Rosa sløyfe quiz (28.10.19) 

• ^^^^^^ 

• Julebord (30.11.19) 

• Quiz 4 (23.01.20) 

ANSA Warszawa: 

• ANSA grilling (24.09.19) 

• ANSA leilighet til leilighet (25.09.19) 

• Pubcrawl (27.09.19) 

• Temafest (28.09.19) 

• Pubquiz (26.10.19) 

• Pubquiz før fagseminaret (31.10.19) 

• Pubquiz med Movember (29.11.2019) 

• Santa Party (07.12.19) 

• Ice skating with ANSA (15.12.19) 

ANSA Wroclaw: 

• Båttur (04.10.19) 

• Pubquiz (30.10.19) 

• Julebord (13.12.19) 

De fleste arrangementer etter utbruddet av Covid-19 i Polen ble avlyst. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 180 000 NOK 925 405,12 NOK 
Utgifter 180 000 NOK 973 569,87 NOK 

Resultat 0 NOK -48 164,75 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 169 071 NOK 
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Russland 
Dato for forrige årsmøte: 09.02.19 
Styret før årsmøtet 

Leder Noah 

Økonomiansvarlig Håkon 

 
Det har ikke vært noe styre i Russland dette skoleåret. 
 
Hovedstyrerepresentant 
Julie Nordmo 
 

Arbeid med handlingsplan 
Landet har ikke hatt noe handlingsplan. 
 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

- - - 

 
 
Årsmøte 
Russland har ikke hatt årsmøte i skoleåret 2019-2020. 
Organisasjonskurs 
Russland har ikke hatt organisasjonskurs i skoleåret 2019-2020. 
 

Økonomi 
Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 0 NOK 22 000 NOK 

Utgifter 0 NOK 0 NOK 

Resultat 0 NOK 22 000 NOK 

 
Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 22 000 NOK 
 
!! Russland er fritatt fra ANSAs vedtekter vedrørende land/regioner fra og med juni 2020, se protokoll 
fra #HS5 2020. 

 
Julie Nordmo 
Oslo, 22.06.2020 
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Singapore 
Dato for forrige årsmøte: 09.11.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Navn 
Økonomiansvarlig Siri Gravelsæter Berge 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Kristin Graf Verpe 
Økonomiansvarlig Christopher Skelton 
Informasjonsansvarlig Jørgen Vesterheim Knutsen, flyttet fra 

Singapore mars 2020 
Verv (klikk «legg til rad» hvis styret består av flere) Navn 

 

Hovedstyrerepresentant 

Kristine Gjøs 

Arbeid med handlingsplan 

Det nåværende styret ble valgt inn i november 2019, uten overlapp med forrige styret. Vi er derfor ikke 

kjent med handlingsplanen før november 2019. Ved årsmøtet la vi en plan for å få i gang og 

opprettholde mer aktivitet i ANSA Singapore, og startet vårsemesteret med et velkomstarrangement i 

januar med stor deltakelse. Fra februar har våre aktiviteter vært preget av COVID-19 situasjonen. Alle 

planer er satt på vent grunnet lokale restriksjoner, og interessen er lav for online aktiviteter da de fleste 

medlemmene har flyttet hjem til Norge. Majoriteten av våre medlemmer er normalt 

utvekslingsstudenter, og vi regner med at det blir lite aktivitet i ANSA Singapore frem til det kommer 

nye utvekslingsstudenter. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

24.01.20 Velkommen tilbake, Studentgrill Sjømannskirken, 
Singapore 

 

Årsmøte 

Landsmøte ble holdt på Sjømannskirken i Singapore. Landsmøtet var preget av en høst med lite 

aktivitet, og hadde kun fire deltakere. ANSA Singapore manglet statutter, så landsmøtet ble brukt til å 

få på plass og vedta statutter. Videre lagde vi en handlingsplan, og gjennomgikk regnskap og budsjett 

Organisasjonskurs 

Grunnet COVID-19 situasjonen, har alle våre aktiviteter blitt satt på vent. Majoriteten av våre 

medlemmer, inkludert et styremedlem, flyttet tilbake til Norge fra Singapore. Derfor har vi dessverre 

ikke fått avholdt et organisasjonskurs. 

Aktivitet på lokalt nivå 

NA 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 
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Inntekter 25 500 NOK 25 295,00 NOK 
Utgifter 25 000 NOK 22 316,36 NOK 

Resultat 500 NOK 2978.64 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 37 423,67 NOK 

 

Kristin Verpe 

Singapore, 17.06.2020 
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Slovakia 
Dato for forrige årsmøte: 21.03.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Caroline Taraldsen 
Økonomiansvarlig Camilla Svendsen 
Nestleder Trym Bjørn-Hansen 
Web- og informasjonsansvarlig Aishani Vikknesh 
Styremedlem Ingrid Hagby Johnsen 
Styremedlem Silje Bjørklund Nordmo 
Styremedlem Truls Schjeldrup Mathiesen 
Styremedlem Abdullah Khan 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Caroline Taraldsen fra 21.03.20 til 19.06.20 
Økonomiansvarlig Gina Maria Tronsli 
Nestleder Silje Bjørklund Nordmo 
Web- og informasjonsansvarlig Adele Brovold Lagesen 
Styremedlem Erlend Mæhre 
Styremedlem Sander Falch 
Styremedlem Nathalie van Santen 
Styremedlem Jade Ann Diaz fra 21.03.20 til 19.06.20  
Leder Jade Ann Diaz fra 19.06.20 –  
Styremedlem Greta Kavaliauskaité 

 

Hovedstyrerepresentant 

Morgan Alangeh 

Arbeid med handlingsplan 

Vi har jobbet med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom de ulike styrene i Slovakia, samt 

med sjømannspresten. Vi har jobbet for gode og trygge arrangementer, så medlemmene skal føle seg 

trygge og komfortable under arrangementene. Vi har også jobbet for ulike arrangementer - lav-terskel, 

uten alkohol og covid-vennlige 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

27.09.20 Volleyball-turnering Kosice 

28.02.20-01.03.20 Skitur/Zakopane Zakopane 

21.03.20 Landsmøte (Org.kurs) Online/Adobe Connect 

17.03.20-29.03.20 Nabohjelp Online/Slovakia 

01.05.20 Quiz Online/Youtube 

 

Årsmøte 

Vi gikk gjennom ANSA Slovakias årsberetning, budsjett og handlingsplan, i tillegg til valg av nytt styre 

og valgkomite. Landsmøtet hadde 63 deltakere på det meste. Arrangement ble laget/verv utlyst (etter 

bestemmelse om online) 13. mars, og selve valget var 21. mars. Ny leder og nytt styremedlem til 

Slovakia ble utlyst 28. mai, og valgt 17. juni – ettersom jeg, nåværende leder (Caroline) skal bytte til 

Danmark til høsten. (Samt ny web- og informasjonsansvarlig og nytt styremedlem til ANSA Martin.) 

Organisasjonskurs 
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På grunn av Covid-19 og online-landsmøte ble organisasjonskursene gjennomført innad i hvert enkelt 

styre og via felles ANSA Slovakia gruppe med landsstyret og begge lokallag. Vi gikk gjennom trygge 

rom og hva de ulike vervene innebærer. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Martin: 12 

Kosice: 14 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 20 000 NOK 41 237 NOK 
Utgifter 25 500 NOK 67 908 NOK 

Resultat -5 500 NOK -26 671 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 35 533,37 NOK 

 

Caroline Taraldsen 

Eidsvoll, 17.06.2020 
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Spania & Portugal 
Dato for forrige årsmøte: 29.02.2020 

Styret før årsmøtet 

Leder Sebastian Hytten 

Økonomiansvarlig Sofie Bertel 

Nestleder Helene Grimstad 

Informasjonsansvarlig 

Styremedlem 

Zanna Ljungner Gleditsch 

Olav Haugen 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Zanna Ljungner Gleditsch 

Økonomiansvarlig Sofie Bertel 

Nestleder Alexandra Brække 

Arrangementansvarlig Hevylla Sousa 

 

Hovedstyrerepresentant 

Kristine Gjøs 

Arbeid med handlingsplan 

Vedrørende ANSA og Spania sitt arbeid med handlingsplanen er dette noe styret har tatt inn til 

betraktning, og jobbet målrettet mot. ANSA Spania og Portugal har ved flere anledninger satt seg ned 

og gått gjennom målene for handlingsplanen. Når vi har planlagt arrangementer har vi alltid inkludert 

målene våre for handlingsplanen. For å vise til et eksempel: Da vi avholdt årsmøte i februar fikk vi 

innvilget reisestøtte til tilreisende medlemmer. Da vi ønsker å bli mer klimabevisste oppfordret vi våre 

medlemmer til å ta toget så langt det lot seg gjøre. Vi prøvde også å begrense bruken av 

engangsplast på lunsjen. Dermed vil jeg si at regionstyret har jobbet konkret mot de målene vi har 

satt, og har oppnådd flere av disse. Det ble også satt nye mål for dette nye året, som det har blitt 

begynt å jobbes mot. Derimot blir dette litt vanskelig med tanke på Covid-19 situasjonen, men vi har 

handlingsplanene for dette året klare og er klar for å jobbe mot  dem så fort det lar seg gjøre igjen.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Vedlagt er en oversikt over de arrangementene som har blitt avholdt i regi eller med ANSA Spania og 

Portugal som medarrangører.  

Dato Arrangement Sted 

27.-29.09.2019 Kick-off og organisasjonskurs Nice, Frankrike 

20.10.2019 Informasjonsmøte Skype 

29.-01.12.2019 Julebord Madrid, Spania 

28.-01.03.2019 Årsmøte Barcelona, Spania 
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Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt i Barcelona fra den 28. februar til 1. mars 2020. Årsmøtet ble gjort i sammenheng 

med en innholdsrik helg i Barcelona, hvor totalt 24 stykker deltok. På selve årsmøtet var det var totalt 

22 stykker som deltok på årsmøtet. Herav hvor 3 deltok via en online plattform. I tillegg var 

studentprest Sverre Tofte og hovedstyret representant Kristine Gjøs til stede. Det var 19 

stemmeberettigede medlemmer tilstede.  

På årsmøtet startet vi med å holde en forhåndsinnspilt presentasjon av Jorge om arbeidet i ANSA 

sentralt. Vi hadde vår hovedstyrerepresentat Kristine på besøk, og hun holdt også en presentasjon om 

arbeidet ANSA gjør og annet generelt. Videre ble det lagt fokus på ANSA Spania og Portugal, og det 

arbeidet vi har gjort det siste året. Det startet med at daværende informasjonsansvarlig Zanna holdt 

årsberetning. Da dette var gjort la økonomiansvarlig Sofie fram regnskapet. Videre presenterte 

daværende styremedlem Olav og daværende nestleder Helene fram handlingsplanen. Den 

avsluttende presentasjonen ble holdt av studentprest Sverre angående hans rolle som studentprest.  

Siste post på programmet var å velge inn et nytt styre. Det nye styret trådte i kraft fra og med 1.mars 

2020. Store deler av styret ble byttet ut, og kun Zanna og Sofie ble med videre. To nye medlemmer 

ble med i styret, Alexandra og Hevylla. Oversikt over de fratredene vervene, samt de nye 

representantene og deres verv er beskrevet øverst i skrivet.  

 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble avholdt i samarbeid med følgende ANSA-land: Frankrike, Italia, Sveits, 

Østerrike og Spania og Portugal. Det ble avholdt i kick-off helgen i Nice 27.-29.09.2019. 41 

medlemmer fra de ulike ANSA-landene deltok på denne helgen.  

På organisasjonskurs gikk vi igjennom hva ANSA sin rolle er som organisasjon for utenlandsstudenter. 

Videre ble fokuset lagt på hva som gjør ANSA til en trygg organisasjon, med et trygt lederskap. Dette 

ble gjort for eksempel ved å gå igjennom hva som definerer grenseoverstigende adferd eller seksuell 

trakassering. Med dette ble det også lagt fokus på hvordan en skal opptre som tillitsvalgt innad ANSA . 

Det ble også presentert at vi i ANSA har tillitsvalgte i ANSA sentralt, samt en beredskapsgruppe og 

hvordan disse kan bli kontaktet. Det ble holdt ulike caser som hadde fokus slike situasjoner som kan 

forekomme, og hvordan vi som tillitsvalgte skal være forberedt på dette. Avsluttende ble det holdt 

presentasjon av studentprest Sverre angående hans rolle som studentprest.   

Aktivitet på lokalt nivå 

Vi i ANSA Spania og Portugal har fire lokallag: Madrid, Barcelona, Valencia og Lisboa. Under er det 

listet opp de ulike lokallagene og arrangementene som har blitt avholdt siden forrige 

Generalforsamling.  

MADRID 

September 2019: Velkomstkveld og årsmøte 
Oktober 2019: Halloween fiesta 
November 2019: Kakkmaddafakka 
Februar 2020: Meet up & Quiz 
Mars 2020: Quiz  

 
BARCELONA 

September 2019: Velkomsthelg + valg av nytt styre 
Oktober 2019: Halloween  
November 2019: Quiz og nachos 
Desember 2019: Juleavsluttning  
Januar 2020: Karaoke 
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Februar 2020: Tur til Pyreneene (sammen med ANSA Toulouse) 
Mars 2020: Parkkos 
Mai 2020: Lunsj-quiz (online) 
 
VALENCIA 

September 2019: Semesterstart meet up  
September 2019: AMG-kurs i Valencia 
Oktober 2019: Årsmøte 
November 2019: Pubquiz 
Desember 2019: Juleavslutning  

 
LISBOA 

November 2019: Velkommen  
Oktober 2019: Bli kjent 
Februar 2020: Semester kick-off & tur til Belem 
Mars 2020: Meksikanskaften  
 
Kommentar: Grunnet Covid-19 situasjonen vi nå befinner oss i har alle planlagte arrangementer etter 
mars 2020 blitt avlyst.  

 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 107 000 NOK 99 977,20 NOK 

Utgifter 174 000 NOK 112 558,52 NOK 

Resultat -67 000 NOK -12 581,32 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 21 953,42 NOK 

 

Zanna Ljungner Gleditsch 

Trondheim, 05.06.2020 
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Sveits 
Dato for forrige årsmøte: 30.05.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Kristina Enger 
Økonomiansvarlig Johan Lokna 
Nestleder Thomas Wiersholm 
Informasjonsansvarlig Elin Marie Aalstad 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Johan Lokna 
Økonomiansvarlig Pål Forr Austnes 

 

Hovedstyrerepresentant 

Johan A. Liseth Hansen 

Arbeid med handlingsplan 

ANSA Sveits sitt landsstyre har arbeidet aktivt med valgte prosjekt og tiltak jf. handlingsplanen.  

Innen hovedfokusområdet «Studentsamskipnad» var målsetningene knyttet til tilgjengeliggjøring av 

informasjon, både via nettsider og sosiale medier. Informasjonsansvarlig foregående skoleår var svært 

aktiv og oppdaterte særlig sosiale medier jevnlig. Mht. oppdatering av nettsidene har en rom for 

forbedring og nåværende styre ønsker fremover å jobbe mot at alle arrangementer og dokumenter 

skal være til via nettsidene. Et annet tiltak er nulltoleranse for trakassering. Styret jobbet for å skape 

en trygg atmosfære under alle ANSA-arrangement og det ble ikke rapportert noen tilfeller av 

trakassering i løpet av sist år.  

ANSA Sveits har det siste året jobbet med å støtte opp under det lokale medlemstilbudet. En ønsket å 

informere om ANSA Alumni og ANSA forsikring. Dette er blitt gjort, men nåværende styre ser et 

forbedringspotensial ved å inkludere denne informasjonen i kvartalsskrivet. Det ble også forsøkt å 

komme i kontakt med praktikanter og flere av dem dukket opp på diverse arrangementer. En hadde 

tatt seg fore å avholde kick-off for både høst- og vårsemesteret. Dette ble ikke gjort, men en ønsker å 

forsøke å gjennomføre disse arrangementene i løpet av det kommende skoleåret. Vinterlekene ble 

avholdt som vanlig i februar. 

Det avtroppende styret har også jobbet med fokusområdet «politikk». En har delt ANSA sentralt sine 

poster både på Facebook og Instagram. En har ikke delt noen underskriftskampanjer. Det har heller 

ikke lykkes styret å skape en plattform på sosiale medier hvor medlemmene kommer med aktiv 

tilbakemelding. Det har generelt sett vært utfordrende å få tilbakemelding fra medlemmer via sosiale 

medier. Hovedfokuset har derfor ligget på å skape blest rundt de avholdte arrangementene før 

nedstengingen og på å spre nødvendig informasjon under Corona-krisen. 

Karriere har vært et annet fokusområde for det foregående styret. En har arbeidet med emnet ved å 

bla. inngå samarbeid med ANSA Tyskland og dermed bli støttespiller for Karriereforum i Berlin. En 

ville også ha arrangert karrieredager ved CERN dersom det ikke hadde vært for Corona-utbruddet. En 

ønsket å arrangere en utflukt til ambassaden i Bern i løpet av vårsemesteret, men i likhet med CERN-

besøket er disse planene blitt forskjøvet til neste skoleår. En har et forbedringspotensial mtp. deling av 

informasjon ang. karrieredager og ubetalte praktikantstillinger. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

07.11.19 Stammtisch i Zürich med ANSA Sveits Zürich 
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11.11.19 Stammtisch i Lausanne med ANSA Sveits Lausanne 

22.11.19 Julebord Zürich 

30.01.20 Kaffeslabberas med studentprest Sverre Genève  

13.02.20-16.02.20 Vinterlekene Zermatt 

30.05.20 Landsmøte 2020 Online 

05.10.19 Landsmøte 2019 Bern 

 

Årsmøte 

Landsmøtet til ANSA Sveits sitt landsmøte ble avholdt 30.05.20. Det var ni påmeldte deltagere, 

inkludert fire styremedlemmer, hovedstyrerepresentanten og én studentprest. Ett av de påmeldte 

medlemmene stilte ikke.  

Under landsmøtet gikk først landsleder gjennom hva som var blitt gjort både administrativt og sosialt i 

løpet av året. Deretter la økonomiansvarlig frem budsjettet og regnskapet. En godkjente så en mindre 

endring i vedtektene. Tilslutt ble det avholdt valg hvor det ble valgt ny landsleder og økonomiansvarlig.  

Organisasjonskurs 

Kort beskrivelse av organisasjonskurs. Hvor mange deltok? Hva gikk dere gjennom? Skriv N/A 

dersom dere er et utvalg. 

Organisasjonsmøtet ble avholdt samtidig med landsmøtet i 2019. HS representant fortalte om hvordan 

de ulike delene av organisasjonen fungerer, hvordan medlemmer kan benytte og få best utbytte av de 

ulike elementene, samt generell informasjon. Det ble snakket en del ang. varslingssystemet i 

organisasjonen og sikring av medlemmer i tilfelle nødsituasjoner og kriser. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Sveits har ikke lokallag, men det er gjennom styre blitt arrangert flere lavterskelarrangement som 

Stammtisch både i Lausanne og Zürich. Det er også blitt koordinert med Sjømannskirken for at 

medlemmer får informasjon og deltar på deres ungdomsarrangementer, da særlig i Genève. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 236 100, 00 NOK 222 232, 79 NOK 
Utgifter 235 564, 60 NOK 247 699, 92 NOK 

Resultat -25 467, 22 NOK 535, 40 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 11 479, 78 NOK 

 

Johan Lokna 

Stavanger, 17.06.20 
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Sverige 
Dato for forrige årsmøte: 03.05.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Benjamin Gilje Tune 
Økonomiansvarlig Siw Kristine Kästel 
Info/Webansvarlig Ola Martin Tangeni Søvik 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Benjamin Gilje Tune 
Økonomiansvarlig Siw Kristine Kästel 
Nestleder Amanda Louise Bolann Håland 
Info/Webansvarlig Nina Littman 

 

Hovedstyrerepresentant 

Julie Nordmo 

Arbeid med handlingsplan 

Nesten alle arrangementer både på lokalt og nasjonalt nivå er lagt inn på Checkin også. Vi har gjort 

lokallagene oppmerksomme denne våren at det er pålagt å ha Checkin til alle arrangement og vil 

sørge for at vi når 100%. Workplace er flittig i bruk i kommunikasjonen med sentralt og 

sammarbeidsland, men sjelden innad i landet. Orgsem og landsmøter har ikke vært holdt samme sted 

de siste 2 årene og det har vært minst et nasjonalt arrangement i hver av de 3 lokallagsbyene. 

Lokallagene er oppfinnsomme med faste og nye arrangement. Politisk er vi langt fremme, medlemmer 

kommer stadig med nye saker å ta opp. Dokk ble organiseringen rundt landsmøte noe forsinket 

grunnet Covid-19 situasjonen. Karriere mål er ikke noe vi i ANSA Sverige legger stor vekt på ettersom 

universitetene her satser tungt på det, men vi promoterer ANSAs online karriere dag. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

04.10.19-06.10.19 Høsttreff med ANSA Danmark (Orgsem) Malmö/Lund 

03.05.20 Årsmøte Online 

 

Årsmøte 

Årsmøte skulle avholdes fysisk i Stockholm i slutten av April, men grunnet Covid-19 ble det flyttet 

online til den 3 mai i stedet. 5 medlemmer deltok og 2 gjester (Julie og Sverre studentprest) Ved hjelp 

av å ha alle sakspapirer i et dokument og screensharing gikk det greit å gå gjennom punkt for punkt. 

Det hele tok cirka 2 timer. Ved å ikke holde det fysisk er det en stor del av budsjettet som ikke er blitt 

brukt. 

Organisasjonskurs 

Organisjonskurset ble markedsført som Høsttreff sammen med ANSA Danmark og var i fjor plassert til 

Malmø og Lund. Vi har holdt det sammen med Danmark nå i 3 år og syns sammarbeidet fungerer bra. 

Dette var første gang i Sverige. Fredagen var satt av som ankomstdag hvor vi fikk kommet oss inn på 

Hostelet og gikk ut og spiste og spilte deretter shuffleboard. Selve kurset ble holdt i Lund som er 15 

min unna med lokaltog der vi hadde leid en universitetssal. Mot ettermiddagen returnerte vi til Malmø 

og spiste middag sammen på kvelden og utforsket Malmøs nattliv. Søndag var satt til avreise.  

Aktivitet på lokalt nivå 
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Stockholm – 9, Gøteborg – 5, Lund – 2 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 20 000 NOK 12 981,89 NOK 
Utgifter 23 000 NOK 6 859,08 NOK 

Resultat -3000 NOK 6 122,81 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 24 822,81 NOK 

 

Benjamin Gilje Tune 

Stockholm, 17.05.20 
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Sør-Afrika 
Dato for forrige årsmøte: 15.11.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Bjørnar Hoven Lorentzen 
Økonomiansvarlig Thale Berggren 
Nestleder Magnus Bergesen 
PR-ansvarlig Birte Molvik Gideonse 
Styremedlem Casper Venstad 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Bjørnar Hoven Lorentzen 
Økonomiansvarlig Thale Berggren 
Nestleder Magnus Bergesen 
PR-ansvarlig Birte Molvik Gideonse 
Arrangementansvarlig Casper Venstad 
Styremedlem Eirik Gandrud 

 

Hovedstyrerepresentant 

Ida Iselin Eriksson 

Arbeid med handlingsplan 

Styret har jobbet hardt for å prøve å implementere checkin i våre arrangementer, og har da brukt mer 

tid på å lære oss dette og bruke dette. Vi har jobbet hardt for å fremme det å søke plass i ANSA styret 

med å informere mer om hva det innebærer samt å reklamere for dette jevnlig og å ta kontakt med 

enkeltindivider. Vi har fortsatt å prøve å gi våre medlemmer så gode priser vi kan på våre 

arrangementer, med det å fremme å bli medlem i ANSA. Vi har også blitt flinkere på å delegere 

oppgaver innad i styret. Vi har og jobbet med nye arrangementer, som dessverre ble innstillt grunnet 

Covid-19, men vi får prøve igjen til neste år.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

28.09.19 Ansa båttur + grilling Split 

15.11.19 Årsmøte + bowling Split 

16.11.19 PVK kurs Split 

01.12.19 ANSA julekino Split 

2019-2020 Pubquizer Split 

xx.xx.xx Arrangement6, her kan det legges til rader Sted6 

 

Årsmøte 

20 stykker deltok. Vi gikk igjennom planer for året, budjsett og rengskap, valg av styret, 

statuttendringer, gjennomgang av handlingsplan. Hovedstyrets representant var til stede. 

Organisasjonskurs 

Ikke avholdt på grunn av Covid-19 

Aktivitet på lokalt nivå 

N/A 

Økonomi 
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Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 59 000 NOK 150 NOK 
Utgifter 65 800 NOK 1 200 NOK 

Resultat -6 800 NOK -1 150 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 6 312 NOK 

 

Bjørnar Hoven Lorentzen 

Arendal, 18.06.20 
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Sør-Korea 

Dato for forrige årsmøte: 21.09.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Emilie Holm Larsen 
Økonomiansvarlig Jacob Tørring 
Arrangementansvarlig Ice Mariann Ring 
Informasjonsansvarlig Louise Løkeland 
Styremedlem Xiang Lu He 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Ice Mariann  Ring 
Økonomiansvarlig Alexander Falck-Bilden 
Arrangementansvarlig Aurora Skjønberg Maaby 
Informasjonsansvarlig (frem til 31.12.19 Marie Sivertsen 
Informasjonsansvarlig (Fra 01.01.20 Julie Høivik Aase 
Styremedlem (frem til 12.04.2020) Xiang Lu He 

 

Hovedstyrerepresentant 

Sara Fossum 

Arbeid med handlingsplan 

Jobbet med å ha anonym tilbakemelding for arrangementer og generelt. La opp til at alle prosjekter og 

tiltak under medlemstilbud skulle bli gjennomført våren 2020, men på grunn av COVID-19 falt alle 

arrangementer bort. Vi var med på planlegging av AAC, men dette falt også bort på grunn av viruset. 

Vi har også hatt møte med Ambassaden om fremtidig samarbeid 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

21.09.2019 Årsmøte Yonsei University 

28.10.2019 Fjelltur Achasan 

30.11.2019 Julemiddag Hemlagat, Myungdong 

06.12.2019 Middag på Residensen Residensen, 
Seongbuk-dong 

22.03.2020 Velkomstmiddag Sinchon 

17.05.2020 17.mai-piknik Ichon 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt på Yonsei University 21. september med 22 deltagere pluss 

Hovedstyrerepresentant Sara Fossum. Vi gikk først gjennom årsberetning, arrangementer det siste 

året, samt regnskap for 2018/2019 og budsjett for 2019/2020. Sara holdt en presentasjon om ANSA 

som organisasjon, før vi gikk gjennom tryggerom presentasjonen, handlingsplanen og vedtektene. 

Etter en introduksjon av verv, som skjedde med videoklipp fra avtroppende styre siden de var hjemme 

i Norge på den tiden, var det duket for valg. Det måtte flere runder med stemming til før det var klart 

hvem som var ANSA Sør-Korea’s nye Informasjonsansvarlig. Marie Sivertsen ble valgt inn som 

informasjonsansvarlig, dette er 6 måneders verv og Marie avsluttet sitt studieopphold i Korea og sitt 

ANSA verv i desember 2019. Vervet ble utlyst i starten av desember, og i slutten av måneden ble Julie 

Høivik Aase valgt inn som ny informasjonsansvarlig. 
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Organisasjonskurs 

Falt fra på grunn av COVID-19 

Aktivitet på lokalt nivå 

N/A 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 30 963,00 NOK 32 533,47 NOK 
Utgifter 31 000,00 NOK 29 657 ,41 NOK 

Resultat -37 NOK 2 876,06 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 6 545 NOK 

 

Ice Mariann Ring 

Seoul, Sør-Korea, 16.06.20 
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Tsjekkia 
Dato for forrige årsmøte: 04.04.2018 

Styret før årsmøtet 

Leder Stine Madelén Landmark Johannessen 
Økonomiansvarlig Malin Jacobsen 
Nestleder Anna Warløs 
Arrangementansvarlig  Christian Børstad 
Arrangementansvarlig Eline Børresen 
Infoansvarlig Anna Sandstrøm 
Styremedlem Sandra Sola 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Navn 
Økonomiansvarlig Navn 
Verv Navn 
Verv (klikk «legg til rad» hvis styret består av flere) Navn 

 

Hovedstyrerepresentant 

Morgan 

Arbeid med handlingsplan 

Vi har vært fokusert på å følge målene til beste evne. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

   

09.11.2019 Organisasjonskurs med Budapest Semmelweis 
universitet, Budapest 

29.11.2019 Julebord Zofin Garden, Praha 

12-15.03.2020 Buss til Zakopane – Avlyst pga. Korona Zakopane 

17. 05. 2020 17. Mai kveldsarrangement - avlyst Praha 

xx.xx.xx Arrangement5 Sted5 

xx.xx.xx Arrangement6, her kan det legges til rader Sted6 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avlyst pga. Korona. Det utsatte årsmøte er nå planlagt 16. oktober. 

Organisasjonskurs 

Org. Kurs 2019 ble holdt i Budapest i samarbeid med ANSA Ungarn. 70 deltagere totalt; 46 fra Ungarn 

og 24 fra Tsjekkia. Vi fikk låne lokaler på Semmelweis universitet.  

 

0.30 - 11.00: - Bli kjent   

11.00-11.30: - Håkon Rygh (Hovedstyret) snakker om det å være hovedstyrerepresentant og generelt 

om ANSA som organisasjon.   

11.30-12.00: - Håkon Mikaelsen (ANSA sentralt) snakker om hvordan ANSA fungere på et politisk 

nivå, hvordan ANSA jobber spesifikt for utenlandske studenter og gir oss en innføring i 

styrearbeid/organisasjonsarbeid.   

12.00-13.00: - Lunsjpause   
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13.00-13.45: - ANSA Tsjekkia. Landsleder Stine snakker om forsikring og om hvordan tillitsvalgte skal 

bruke sosiale medier.   

13.45-14.15: - Workshop/erfaringsutveksling/spørsmål  

14.15-14.30: - Pause  

14.30-15.00: - ANSA Ungarn  

15.00-16.30: - Hilde Sirnes (Studentprest) Holder et foredrag og beredskap og trygge rom.   

 

Kveld: Preste stand-up med Hilde og felles middag ANSA Tsjekkia og ANSA Brno 

  

Aktivitet på lokalt nivå 

Brno: 3 x pubquiz, julegrøt, leilighetsroulette, ukentlig online bingo (da det ble karantene) 

Praha: 5 x pubquiz, adventskos 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 38 000 NOK 76 854,69 NOK 
Utgifter 66 100 NOK 142 751 NOK 

Resultat -28 100 NOK -65 896,31  NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden:  29 689,11 NOK 

 

Stine Madelen L. Johannessen 

Praha. 18.06.2020  
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Tyskland 
Dato for forrige årsmøte: 09.05.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Gyri Reiersen 
Økonomiansvarlig Kristian Wensbak 
Nestleder Herman Raddum Utne 
Informasjonsansvarlig 
Arrangementsansvarlig 

Guro Bolstad Hesjedal 
Ola Berg Edseth 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Ola Berg Edseth 
Økonomiansvarlig Anniken Von Der Lippe 
Nestleder Olav Moseid Tryti 

 

Hovedstyrerepresentant 

Navn Håkon Skaare Rygh 

Arbeid med handlingsplan 

Gjennom å ha klare visjoner og tiltak har ANSA Tyskland i perioden 2019/2020 klart å følge opp 

handlingsplanen. I løpet av et år har ANSA Tyskland hatt god aktivitet både på nasjonalt og lokalt 

nivå. Arrangementer har blitt arrangert, informasjon har blitt publisert og nye medlemmer har kommet.  

Mye av suksessen kan skyldes en klar ansvarsfordeling mellom de fem tillitsvalgte i landstyret. 

Samtidig har kontakten mellom lokallagstyrene og landstyret vært hyppig.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

7.6.2019-10.6.2019 Sommerleker München 

15.11.2019 Organisasjonskurs Berlin 

15.11.2019-
17.11.2016 

Karriereforum Berlin 

9.05.2020 Årsmøte Digitalt 

 

Årsmøte 

Årsmøte ble avholdt digitalt og det var nærmere 15 deltagere. I tråd med vedtektene ble innkalling 

sendt ut 8 uker før årsmøtet. Årsberetningen ble fremlagt sammen med økonomien etterfulgt av valgt 

av et nytt styre. 

Organisasjonskurs 

Organisasjonskurset ble avholdt i midten av November i den sjømannskirken i Berlin. Antall 

deltagende beløp seg til ti og kurset innholdt blant annet beredskap, informasjon om de forskjellige 

vervene og generell organisasjonskultur.  

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA Tyskland Vest:  

- Julebord 29.Nov.2019 

- Årsmøte 27.Okt.2019 
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ANSA Tyskland Øst: 

- Stammtisch 27.Feb.2020 

- Julebord 14.Des.2019 

- Stammtisch 24.Nov.2019 

- Årsmøte 19.Okt.2019 

ANSA Tyskland Midt: 

- Julebord 14.Des.2019 

ANSA Tyskland sør: 

- Stammtisch 29.Feb.2020 

- Julebord 8.Des.2019 

- Årsmøte 26.Okt.2019 

- Semester Kickoff 17.Okt.2019 

 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 150 000 NOK 109 372,80 NOK 
Utgifter 115 966 NOK    155  000,00  NOK 

Resultat -5000 NOK 6593,20 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 30435,80 NOK 

 

Ola Berg Edseth, 

Aachen, 9.Juni.2020 
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UK  
Dato for forrige årsmøte: 06.-08.03.2020 

Styret før årsmøtet 

Leder Terje Torrisen 
Økonomiansvarlig Ida Skancke 
Nestleder Anna Handal Hellesnes 
Informasjonsansvarlig Ane Halsebakke Hoff 
Webansvarlig Emma Hildebrand 
Markedsansvarlig Sivert Havsøe 
GAUK-ansvarlig/styremedlem Kristoffer Lie Førde 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Philip Gaustad Vogsted 
Økonomiansvarlig Brage Sverdrup-Asker 
Nestleder Eli-Anne Gjøs 
Informasjonsansvarlig 
Webansvarlig 
Markedsansvarlig 
GAUK-ansvarlig/styremedlem 

Kristine Meek Stokke 
Johanne Kloster Ellingsen 
Cornelia Hedløy 
Torbjørn Svele Hagen 

 

Hovedstyrerepresentant 

Sophie Selstad 

Arbeid med handlingsplan 

Landsstyret har jobbet med handlingsplanen i stor grad gjennom arrangementer og 

kommunikasjonsarbeid. Landsstyret fokuserte på høy deltakelse på sine arrangementer. Landsstyret 

diskuterte implementering av handlingsplanen på flere styremøter. Landsstyret har tilstrebet å ha god 

kontakt med lokallag for å sikre god kommunikasjonsflyt i tillegg til å satse på digital kommunikasjon 

og tilstedeværelse. Landsstyret har også jobbet med å gjøre ANSA UK til en arena for politisk 

diskusjon. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

18.-20.10.19 Kick-Off (Organisasjonskurs) 2019 Leeds 

09.11.19 Karrieredagen 2019 London 

07.-09.02.20 Games of ANSA UK 2020 Newcastle 

06.-08.03.20 Landsmøte 2020 Brighton 

 

Årsmøte 

Det var 30 deltakere på landsmøtet. Landsstyret holdt sin årsberetning og svarte på spørsmål fra 

deltakere, deretter ble handlingsplanen diskutert. Vedtektene ble revidert, nytt landsstyre ble valgt og 

det ble holdt en politisk workshop der deltakerne snakket om hva slags politisk arbeid de tenkte at 

ANSA UK og ANSA Sentralt burde gjøre. 

Organisasjonskurs 

Kick-Off er ANSA UKs organisasjonskurs, et arrangement med mye fokus på sosialt samvær. Det var 

29 deltakere på Kick-Off. Deltakerne fikk en presentasjon om ANSA fra landsstyret og fikk en innføring 

i hvordan organisasjonen fungerer. Studentpresten fra Sjømannskirken snakket om beredskap. 
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Deltakerne ble delt i grupper og diskuterte hva de syntes om og hva slags forbedringspotensiale 

ANSA UK har som politisk organisasjon og studentsamskipnad. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Det har blitt avholdt ca 115 lokale arrangementer av de 29 lokallagene i UK. 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 298 250,00 NOK 372 725,73 NOK 
Utgifter 321 116,28 NOK 381 316,04 NOK 

Resultat - 
22 826,28 NOK 

-8 590,31 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 201 707,65 NOK 

 

Philip Gaustad Vogsted 

Oslo, 17.06.20 
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Ungarn 
Dato for forrige årsmøte: 19.04.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Malene Louise Augistin Johansen 
Økonomiansvarlig Ingrid Bjørnstad 
Nestleder 
Markedsansvarlig 

Tiril Stuland Bertelsen 
Pernille Lindmark 

Arrangementansvarlig 
Arrangementansvarlig 
Web-/informasjonsansvarlig 
Styremedlem 

Pernille Krabset 
Andrea Svendsen 
Wisam Kahtan Al-azawy 
Julia Petra Plaian 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Elin Trondsdatter Ottestad 
Økonomiansvarlig Kristine Wallem 
Nestleder Andrea Svendsen 
Arrangementansvarlig 
Web-/informasjonsansvarlig 
Styremedlem 

Pernille Krabset 
Anna Kristine Hagen Mathiesen 
Karoline Herheim 

 

Hovedstyrerepresentant 

Håkon Skaare Rygh 

Arbeid med handlingsplan 

Vi har jobbet aktivt med punktene på vår handlingsplan. Dette har innebært bl.a. å videreformidle 

informasjon om arbeidet til Hilde Sirnes, noe som har resultert i en betraktelig økning i hendvendelser 

fra studentene i Ungarn.  

Vi har ønsket et variert tilbud av eventer som skal appelere til alle, men har sett oss begrenset av 

antall ledige kvelder og helger til å utføre feelgood convention slik vi gjorde i fjor. Til tross for dette har 

vi sett oss veldig fornøyde med året, da vi fikk arrangert organisasjonskurs i samarbeid med ANSA 

Tsjekkia og hadde rekordhøyt oppmøte. Vi gjennomførte en fornøyelig skitur til Zakopane og gledet 

oss enormt til å gjennomføre årets største arrangement BudaFest, som dessverre måtte avlyses 

grunnet Covid-19. 

For å være synlige for studentene har vi hatt ”insta-takeover” med alle i styret, samt møtt opp på alle 

arrangementer kledd i T-skjorter eller gensere med ANSA logo. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

09.11.19 Organisasjonskurs Budapest 

13.02.20-16.02.20 Skitur Zakopane 

28.03.20 BudaFest  (AVLYST pga. Covid-19) Budapest 

19.04.20 Landsmøte og valg Adobe Connect 

 

Årsmøte 

Avholdt 19.april 2020. Antall deltagere: 13. Vi gjennomgikk handlingsplanen, hvordan vi som styret har 

jobbet gjennom året, økonomien ble presentert, tentativt budsjett for fjoråret og kommende år ble lagt 

frem. Budsjettet var ikke ferdig den dagen, da det fortsatt gjensto noen tilbakebetalinger ifm. Avlyst 

BudaFest. 
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Organisasjonskurs 

Avholdt 9.november 2019 i sambarbeid med ANSA Tsjekkia med rekordmange deltagere (56). 

Vi fikk besøk av Håkon Rygh fra HS og Håkon Mikalsen; kommunikasjonsrådgiver på kontoret, samt 

Studentprest for Øst-Europa Hilde Sirnes. 

Aktivitet på lokalt nivå 

Budapest: 

- Fadderuke 

- Pubquiz x7 (5 1. Semester, 2 2.semester) 

- Julegrøt ifm. Pubquiz 

- Galla 

Pécs: 

- 17. mai 

- Pubquiz 

- Fadderuke 

- Miljøuke 

- Nissefest 

Szeged: 

- Middag 

- International evening 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 410 000 NOK 533 875,48 NOK 
Utgifter 444 000 NOK 611 957,04 NOK 

Resultat 34 000 NOK 78 081,56 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 131 219,22 NOK 

 

Elin Trondsdatter Ottestad 

Nøtterøy, 05.06.20 
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USA 
Dato for forrige årsmøte: 06.04.19 

Styret før årsmøtet 

Leder William Nygaard 
Økonomiansvarlig Hannah Christine Berggren 
Nestleder Ole Martin Aabrek Næss 
Informasjonsansvarlig Thea Holtlund Jacobsen 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder William Nygaard 
Økonomiansvarlig Hannah Christine Berggren 
Nestleder Ole Martin Aabrek Næss 
Informasjonsansvarlig Thea Holtlund Jacobsen 

 

Hovedstyrerepresentant 

Sophie Selstad 

Arbeid med handlingsplan 

• Arbeidet med Handlingsplanen for 2019/2020 sonderte rundt flere sammenfattede og unike 

målsetninger, de fleste som ble innfridd samtidig som noen punkter ble umuliggjort av det 

planlagte årsmøtets avbrytning. Spesielt karriereaspektet som skulle materialiseres til en 

hybrid av en karrieredag og arrangementsdag under årsmøtet i Georgia falt bort. Derimot fikk 

vi innfridd et betydelig antall av våre prosjekt og tiltak hva lokallagsrutiner og standardiserte 

informasjonssystemer angår, som blant annet kan framheves i jevnlige videomøter med 

lokallagene tidlig i høstterminen for å etablere nye retningslinjer og sette nye rutiner og 

tillitsvalgtsforventinger for driften av lokallagene (spesielt økonomiske ansvar); en helhetlig 

reformering av Sharepoint-portalen til alle lokallagene; nye kommunikasjonskanaler; og mer. 

Organisasjonskurset opprettholdt målsetningene vi hadde i henhold til handlingsplanen med å 

både inkorporere kunnskapsrike kurs og kompetanseheving i form av øvelser, case-studier, 

og foredrag – samt fokus på en profesjonsmessig karrieredel med invitasjoner til næringslivet i 

Pennsylvania med stor interesse (med konsulentvirksomhet, NACC og mer). Selv om 

karrierefokuset på handlingsplanen ikke ble innfridd til den grad vi hadde håpet på grunnet 

uforutsette omstendigheter, fikk vi likevel en viss måloppnåelse på dette punktet basert på 

tilbakemeldingene fra arrangementet. Vi hadde også en sammensatt målsetning om å øke 

årvakenheten til lokallagene hva politiske og samfunnsmessige hendelser i USA angår i sine 

regioner og stater, ettersom dette styrker beredskapet til landslaget i sin helhet til å kunne 

besvare forespørsler fra medlemmer rundt utallige forskjellige situasjoner som kan forårsake 

uroligheter og bekymringer. Vi har opprettet en bred plattform for deling av relevante saker, og 

har sett gode besvarelser fra lokallagsrepresentater på disse områdene.  
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Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

18.10.19-20.10.19 Høstseminar/Organisasjonskurs Pennsylvania, USA 

27.03.20 – 
29.03.20 (Avlyst) 

Landsmøte 2020 Georgia, USA 

 

Årsmøte 

Årsmøtet/Landsmøtet for ANSA USA 2020 ble satt til 27.03.2020 i Atlanta, Georgia på Hilton Atlanta 

Downtown hotell i sentrum, med flere karriereaktiviteter og deltakende aktører. Dette arrangementet 

har blitt utsatt etter covid-19 situasjonen i USA, da klimakset i midten av mars førte til at de aller fleste 

institusjoner stengte sine campus og vedtak ble innført på statlig nivå som hindret hoteller fra å 

avholde arrangementer. På grunn av den ekstraordinære situasjonen fikk ANSA USA heldigvis 

forhandlet frem full refundering av utgiftene gjennom en klausul i kontrakten med Hilton. Ergo sitter 

landslaget fortsatt igjen med tilnærmet hele budsjettet fra årsmøtet, uten noen utestående utgifter. 

Kommende årsmøte og valgprosess skal nå finnes sted i slutten av juni.   

Organisasjonskurs 

Årets organisasjonskurs ble avholdt i storbyen Philadelphia, og hadde 37 påmeldte deltakere - i tillegg 

til deltakende aktører som Sjømannspresten og presentører fra NACC og næringslivet. Det var en 

veldig innbringende med mye faglig innhold og et stort spekter med kursing; alt fra 

budsjetteringsoppgaver, case-oppgaver, handlingsplanutredning og beredskapstrening. Tillitsvalgte og 

ordinære medlemmer fikk også muligheten til å bli introdusert til figurer fra forskjellige områder i 

næringslivet som utraderte fordeler med utdanning i USA. Dette opplegge ble også supplementert 

med sosiale utflukter på dagtid til museer og monumenter, og strukturerte guideopplegg for 

interesserte. 

Aktivitet på lokalt nivå 

 
o New England 

▪ 04.10.2019 
”Meet and Greet” og Kickoff 

▪ 07.02.2020 
Samleevent med medlemmer – ANSA New England  

o New York 
▪ 01.09.2019 

Semesterstart – Central Park Piknik med ANSA New York 
▪ 20.09.2019 

Konsert i Central Park 
▪ 22.11.2019 

ANSA New Yorks Julebord 
▪ 02.02.2020 

SuperBowl-event 
▪ 06.03.2020 

ANSA New Yorks Bowlingkveld 
o Minnesota 

▪ 13.11.2019 
Taco og Quizaften med ANSA Minnesota 

▪ 06.12.2019 
ANSA Minnesotas Julebord 
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▪ 03.03.2020 
Minnesota Wild Hockeykamp  

o Washington 
▪ 13.09.2019 

Fadderkveld Høstsemesteret 
▪ 25.10.2019 

ANSA Washington Halloweenkveld 
▪ 07.02.2020  

Fadderkveld Vårsemesteret  
o North Dakota 

▪ 29.09.2019 
Studentkveld i Grand Forks, ND 

o Hawaii 
▪ 31.08.2019 

ANSA Hawaii Årlig Rebusløp 
▪ 05.10.2019 

ANSA Hawaii Studentcruise 
▪ 22.11.2019 

Vaffelkveld med ANSA og Sjømannsprest Odd Inge 
▪ 07.12.2019 

ANSA Hawaii Julefest 
▪ 18.01.2020 

Vårsemesterets Rebusløp 
o Los Angeles 

▪ 08.09.2019 
Strandpiknik med ANSA LA 

▪ 12.10.2019 
Lunsj og Oktoberfest-event 

▪ 06.12.2019 
Julebord med ANSA LA 

▪ 21.02.2020 
Piknik med Sjømannsprest Odd Inge på Santa Monica 

o Colorado 
▪ 21.09.2019 

ANSA Colorado Kickoff 2019/2020 
▪ 02.11.2019 

ANSA Colorado Julebord og Thanksgiving Event 
▪ 31.01.2020 

Kickoff Vårsemesteret 2020 
▪ 17.05.2020 

ANSA Colorado 17. Mai Feiring 
o San Diego 

▪ 14.09.2019 
Strandag med ANSA San Diego 

▪ 28.09.2019 
Surfekurs 

▪ 12.10.2019 
Helgetur til Pacific Beach  

▪ 23.11.2019 
Julebord med ANSA San Diego 

▪ 15.02.2020 
ANSA San Diego Kayakhelg 

▪ 07.03.2020 
Pacific Beach-kveld 

 
o Bay Area 

▪ 21.09.2019 
ANSA Bay Areas Cablecar Event i San Francisco 

▪ 02.11.2019 
Rooftop-Aften med Bay Area 
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▪ 31.01.2020 
Vårsemesterets Kickoff med ANSA Bay Area 

o Tampa 
▪ 06.09.2019 

ANSA Tampas Fadderkveld 
▪ 27.09.2019 

Bowlingkveld 
▪ 25.10.2019 

BBQ Strandkveld i Tampa 
▪ 09.11.2019 

Vaffeltreff med Studentprest Odd Inge 
▪ 17.05.2020 
▪ 17-Mai Feiring med ANSA Tampa 

o Miami 
▪ 10.11.2019 

Vaffelkveld med Sjømannsprest Odd Inge 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 149 338 NOK 129 685 NOK 
Utgifter 153 590,58 NOK 84 524,56 NOK 

Resultat -4 253,58 NOK 45 160,45 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 55 750,45 NOK 

 

William Nygaard 

Oslo, 18.06.20 
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Østerrike 
Dato for forrige årsmøte: 16.05.2020 

Styret før årsmøtet 

Leder Kaja Boye Buxrud 
Økonomiansvarlig Eleni Glavas 
Nestleder Tommy Kristoffer Nilsen 
Informasjonsansvarlig Stina Øvstetun 
Arrangementsansvarlig Karoline Maurtvedt 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Kaja Boye Buxrud 
Økonomiansvarlig Stina Øvstetun 
Styremedlem Eleni Glavas 

 

Hovedstyrerepresentant 

Johan Liseth Hansen 

Arbeid med handlingsplan 

Checkin er brukt på alle arrangementer, og vært synlig på nettsiden og Some. Landsmøtet er flyttet til 

våren og foregikk digitalt i anledning Corona. Skituren i mars ble avlyst. Da semesteret startet i mars, 

bar det preg av usikkerhet, men det ble likevel avholdt en middag i Wien. Østerrike har samarbeidet 

godt med andre ANSA-land og vil gjerne fortsette med dette i kommende periode. Overgang fra 

gammelt til nytt styre blir nok uproblematisk, da tre tillitsvalgte blir sittende i styret. Kontaktpersoner er 

blitt oppført og nettsiden forbedret, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Vi opplever større pågang 

av spørsmål på facebook og mail. For andre året på rad har Østerrike fylt opp delegatplassene sine til 

GF og sendt landsleder på landslederdag. Økning av medlemsmassen er vanskelig å anslå, fordi det 

er problemer med databasen. Nytt styre skal snart diskutere ny handlingsplan.  

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

20.-22. mars Skitur (Avlyst) Schladming 

16.05.2020 Landsmøte Digitalt 

 

Årsmøte 

Vi hadde landsmøte digitalt 16.mai. Det deltok 8 personer, hvorav 5 var fra landsstyret, én fra HS og 

studentprest. Vi gikk gjennom handlingsplan, årsberetning, økonomi og stemte over noen 

vedtektsendringsforslag. Verv i landsstyret ble utlyst gjennom sosiale medier og mail. Tre i det gamle 

styret fortsetter i det nye, ingen andre stilte til verv.  

 

Organisasjonskurs 

Vi hadde organisasjonkurs i Nice sammen med Frankrike, Spania, Italia og Sveits. Det deltok ca. 50 

personer, hvorav landsleder var den eneste fra Østerrike. Vi snakket om trygge rom, økonomi, ANSA 

som organisasjon, politikk og kommunikasjon.  

Vi ser på muligheten for å ha et (digitalt) organisasjonskurs med Tyskland og Sveits til høsten.  
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Aktivitet på lokalt nivå 

I Wien har det vært mye aktivitet med stammtisch, middager og julebord. Innsbruck har også hatt 

julebord med studentprest og alle byer (Wien, Graz, Innsbruck og Salzburg) har hatt stammtisch.  

Etter corona-utbruddet har det ikke vært så enkelt å arrangere noe, men det blir en middag igjen i 

Wien om ikke så lenge.  

 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 9 430 NOK 9 430 NOK 
Utgifter 9 350 NOK 992 NOK 

Resultat 80  NOK 8 358, 24 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 8 358, 24 NOK 

 

Kaja Boye Buxrud 

Oslo, 17.6.2020 
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AMG 
Dato for forrige årsmøte: 25.08.2019 

Styret før årsmøtet 

Leder Vebjørn Sand 
Økonomiansvarlig Terese Kleven 
Instruktøransvarlig Kristoffer Ø. Andersen 
Kurskoordinato Vilde Ø. Dåstøl 
PR-Infoansvarlig Sara Marie Pettersen 
Utstyrsansvarlig Jasmin Andresen 
Styremedlem Ikke tilsatt 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Vebjørn Sand 
Økonomiansvarlig Erlend B. Breie 
Instruktøransvarlig Kristoffer Ø. Andersen 
Kurskoordinator Vilde Ø. Dåstøl 
PR-Infoansvarlig Henning Rønneberg 
Utstyrsansvarlig Jasmin Andresen 
Styremedlem Mathilde Trosterud 

 

Hovedstyrerepresentant 

Morgan  

Arbeid med handlingsplan 

Hvordan har styret arbeidet med handlingsplanen? 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

20.09.19-22.09.19 Kurshelg i Valencia m/ANSA Valencia Valencia 

25.10.19-27.10.19 AMGs kurshelg i Riga Riga 

01.11.19 AMGs AHLR-vorspiel til ANSA Polens Fagsem Warszawa 

15.11.19-17.11.19 AMGs kurshelg i Krakow Krakow 

21.02.20-23.02.20 AMGs kurshelg i Szczecin Szczecin 

27.03.20-29.03.20 AMGs kurshelg i Bialystok (avlyst) Bialystok 

 

Årsmøte 

Kort beskrivelse av landsmøtet. Hvor mange deltok? Hva gikk dere gjennom? Dersom dere er et 

utvalg kan dere skrive når nytt styre ble valgt og når verv ble utlyst. 

Sist årsmøte ble avhold 25.08.19, og det sittende styret ble valgt her. Vi var 13 instruktører samlet 

over Skype, noe som da utgjorde over 50% av de aktive instruktører. Ved innkalling til årsmøtet ble 

det informert om at alle kan stille til verv etter eget ønske.  

Organisasjonskurs 

N/A 

Aktivitet på lokalt nivå 

Hvor mange lokale arrangementer har blitt avholdt siden forrige generalforsamling? Skriv N/A dersom 

dere ikke har noen lokallag. 
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Høsten 2019 arrangerte vi to av våre tradisjonelle kurshelger i Riga og Krakow. I forbindelse med 

ANSA Polen sitt fagseminar, avholdt vi AHLR-kurs som deltagerne kunne melde seg på fredagen. 

Lørdagen bidro vi med workshops. Nytt av denne høsten var vår opptreden i Valencia, hvor vi 

sammen med ANSA lokalt underviste en gjeng med både medisin-, sykepleie- og veterinærstudenter, i 

våre akuttmedisinske kurs. Studentprest Sverre deltok også svært aktivt gjennom helgen, noe som var 

svært hyggelig.  

 

Våren 2020 rakk vi kun å være tilstede under kurshelgen i Szczecin. Grunnet COVID-19 måtte vi 

avlyse helgen i Bialystok som skulle ha vært arrangert i slutten av mars. Høsten 2020 er per dags dato 

svært usikker, og slik det ser ut nå blir det ingen kursaktivitet. Dette er svært synd både for studentene 

og for våre instruktører som har gledet seg til å samles igjen og å holde kurs for medstudenter.  

 

Kommentarer til regnskap (fikk ikke plassert det under «økonomi»):  
Regnskapet for siste periode er ikke ført og samsvarer derfor ikke med tilgjengelig egenkapital på vår 
konto. I forhold til utgiftene er vi i rute med budsjettet. På grunn av Covid-19 har vi hatt et betydelig 
inntektstap, og vi går derfor en usikker høst i møte dersom det blir vanskelig å avholde kurshelger 
kommende høst. Fullstendig regnskap vil kunne legges frem ved neste kvartalsrapport. 
 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 272 098,13 NOK 0 NOK 
Utgifter 273 992,26 NOK 0 NOK 

Resultat -1894,13 NOK 0 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 6294,21 NOK 

 

Vebjørn Sand 

Oslo, 18.06.20 
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Helsefag 
Dato for forrige årsmøte: Har ikke hatt årsmøte, men et «styremøte» på video 

29.10.19 ang. karrieredagen 

Styret før årsmøtet 

Leder Solveig Hansine Torgersen 
Økonomiansvarlig Marte Bakken Singsaas 
Styremedlem Malin Syvderud Moland 
Styremedlem Maiken Wang 
Styremedlem Ingeborg Taraldsen 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Solveig Hansine Torgersen 
Økonomiansvarlig Marte Bakken Singsaas 
Styremedlem Malin Syvderud Moland 
Styremedlem Maiken Wang 
Styremedlem Ingeborg Taraldsen 

 

Hovedstyrerepresentant 

Julie Nordmo 

Arbeid med handlingsplan 

Vi har fortsatt med å svare på spørsmål, arrangere karrieredag og dele relevane artikler/viktig info på 

sidene våre 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

19.12.19- Karrieredag 2020 
 

 

Årsmøte 

29.10.19 er det eneste møtet vi har hatt med fullt styre. Rask bli-kjent-runde, og deretter gjennomgang 

av plan for karrieredagen, samt bruk av Facebook og Instagram-konto 

Organisasjonskurs 

N/A 

Aktivitet på lokalt nivå 

N/A 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 0 NOK 0 NOK 
Utgifter 0 NOK 0 NOK 

Resultat 0 NOK 0 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 0 NOK 
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Solveig Hansine Torgersen 

Harstad, 03.06.20 
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SHS 
Dato for forrige årsmøte: 26.04.20, dato for overtakelse 10.06.20 

Styret før årsmøtet 

Leder Helene Søberg 
Økonomiansvarlig Viktoria Larsen 
Nestleder Simon Salte 
PR-Ansvarlig  
Kakesalgansvarlig 
Arrangementansvarlig 

Silje Bråten 
Pernille Krabset 
Janne Maurstad 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Aurora Nessa Malm 
Økonomiansvarlig Alexa Graham 
PR-ansvarlig Pernille Krabset 
Arrangementansvarlig Janne Maurstad 

 

Hovedstyrerepresentant 

Håkon Skaare Rygh 

Arbeid med handlingsplan 

I år har vi hatt Sommerfest, Oktoberfest, klessalg. Romaniatur på høsten. Julelodd og flere kakesalg 

på pubquiz. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

10.09.19 Sommerfest Ankert, Budapest 

11.10.19 Oktoberfest Escage club 

08.11.19-10.11.19 Romaniatur Érmihályfalva 

07.12.19 Julelodd Becketts, Budapest 

28.02.20 Klessalg Becketts, Budapest 

F.o.m sept t.o.m 
mars 

Kakesalg på pubquiz Becketts 

 

Årsmøte 

Landsmøte ble holdt via zoom, hvor alle som meldte seg på fikk link. Først var det ANSA Budapest sitt 

landsmøte og deretter ANSA SHS (med ny link). Ca 15 personer deltok. Vi gikk gjennom hva vi har 

gjort tidligere, hva vi har gjort i år og hva planen er videre. Økonomien. Nytt styre ble valgt 26.04, men 

pga Covid-19 situasjonen valgte vi at det nye styret skulle ta over 10.06.20. Verv ble utlyst ca 6 uker i 

forveien. 

Organisasjonskurs 

Den helgen det var organisasjonskurs, dro vi til Romania. Dette var desverre den eneste helgen som 

passet for både ANSA SHS Budapest og Pécs. Men ca 3 stk fra styret deltok på organisasjonskurset.  

Aktivitet på lokalt nivå 

ANSA SHS Pécs har hatt volleyball turnering, cocktails for a cause, sing for charity. 

Økonomi 
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Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 130 000 NOK 182 982 NOK 
Utgifter 156 500 NOK 106 344 NOK 

Resultat -26 500 NOK 76 638 NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 127 276  NOK 

 

Helene Søberg 

Budapest, Ungarn, 05.06.2020 
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Veterinær 
Dato for forrige årsmøte: 13.10.19 

Styret før årsmøtet 

Leder Nora Husøy 
Økonomiansvarlig Andrea Karlsen 
Nestleder Mathilde Kullerud 
Web ansvarlig 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Kristiane Kvaal Starheim 
Frida Cecilie Spigseth 
Hans-Erik Hamrebø 
Solfrid Løvli Hundåla 
Misa Wakeford 

 

Styret etter årsmøtet 

Leder Frida Cecilie Spigseth 
Økonomiansvarlig Andrea Karlsen 
Nestleder Kristiane Kvaal Starheim 
Webansvarlig 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Thea Isaksen 
Alexandra Nørager 
Camilla Midtun 
Guro Røisehagen Pettersen 
Emma Lovise Fauskanger 

 

Hovedstyrerepresentant 

Johan A. Liseth Hansen 

Arbeid med handlingsplan 

Vårt store og eneste arrangementet vi har er fagseminaret vårt som blir holdt i oktober hvert år. I 2019 

var dette 11-13 oktober. I år skulle det vært 9-11 oktober 2020. Vi har fått alle forelesere og sponsorer 

på plass, men på grunn av situasjonen vi er i nå ser det ut som at vi må avlyse. Vi har den siste 

måneden diskutert frem og tilbake om det er aktuelt med online seminar, men etter avbud fra flere 

forelesere ser vi på dette som ikke gjennomførbart. Vi er veldig lei oss for dette, men håper det neste 

styret får til et kjempebra fagseminar til neste år. 

Arrangementer på nasjonalt nivå 

Dato Arrangement Sted 

11.10.20-13.10.20 ANSA Veterinær fagseminar Warszawa 

 

Årsmøte 

Årsmøte og styrevalgt ble holdt av 13.10.19. Vi har ikke hatt årsmøte for 2020 enda. Det bruker vi å ha 

på fagseminaret vårt i oktober, med valg av nytt styret også. Valget til høsten blir mest sannsynlig 

online gjennom Zoom/Google hangout. 

Organisasjonskurs 

N/A 

Aktivitet på lokalt nivå 

N/A. 

Økonomi 
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Endelige regnskapstall ved slutten av forrige budsjettperiode 

 Budsjett Faktisk 

Inntekter 75 000 NOK  NOK 
Utgifter 110 500 NOK  NOK 

Resultat -35 000 NOK  NOK 

 

Egenkapital i slutten av budsjettperioden: 47 579,62 NOK 

 

Frida Cecilie Spigseth 

Hommelvik, 18.06.2020 

 


