
Vedtektsendringsforslag fra Hovedstyret 

Forslag til forretningsorden sier følgende om votering på vedtektsendringsforslag:  
A-  Full debatt, deretter votering  
B-  Ett innlegg for, ett mot – ingen replikker. Deretter votering.  
C-  Kun votering.  

Vedtektsendringsforslagene er som følger: 

 

Eksklusjon: 

Endringsforslag 1 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 11 

Kategori A 

Begrunnelse Ordførerkollegiet har en ordstyrende rolle, og bør dermed ikke kunne ha makt 
til å ekskludere medlemmer.  
Å eksludere et medlem tilfaller presidentrollen mer naturlig, da president har et 
bedre innblikk i organisasjonen og tillitsvalgtsapparatet og allerede er i 
beredskapsgruppen som ofte behandler saker hvor det er snakk om 
ekskludering. 
 
Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 
OK/KKs rolle har jobbet med. 

Endres fra: Endres til: 

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

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

 

Generalforsamlingen: 

Endringsforslag 2 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 14 

Kategori C 

Begrunnelse Komiteer finnes ikke i ANSA og ANSA Nettverk burde representeres på 
generalforsamlingen. 

Endres fra: Endres til: 

[......] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner 
b) Hovedstyret 
c) Ordførerkollegiet 
d) Valgkomiteen 
e) Kontrollkomiteen 
f) ANSAs utvalg 
g) Komiteer 

[......] Generalforsamlingen består av: 
a) Landenes/regionenes delegasjoner 
b) Hovedstyret 
c) Ordførerkollegiet 
d) Valgkomiteen 
e) Kontrollkomiteen 
f) ANSAs utvalg 
g) ANSAs nettverk 

 

Endringsforslag 3 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 15 

Kategori C 

Begrunnelse Ryddig oppføring av vedtektene er viktig for både HS og KK oppfattelse av 
vedtaktene, det foreslås derfor å splitte vedtekten. 
 



Vedtekten fremkommer som lang og det gir mest mening å dele opp vedtekten 
da avsnittene på nåværende tidspunkt omhandler forskjellige ting.  Dette vil 
gjøre det lettere for endringer i eventuell fremtid også. Oppdelingen gjøres slik 
at ny §15 omhandler GF og antall delegater, og §16 omhandler votering og 
delegater. 

Endres fra: Endres til: 

Generalforsamlingen består av 120 
delegater. Alle land/regioner har to delegater. 
Deretter regnes resterende delegater ut etter 
Sainte-Laguës metode, med delingstall 1, 3, 
5, 7, og så videre. Utregningen skal gjøres 
basert på antallet unike medlemmer per 
land/region i foregående kalenderår. 
Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten 
ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller 
på et generalforsamlingsarrangement 
forhåndsgodkjent av hovedstyret. Alle 
delegater må være medlem i ANSA på det 
tidspunkt generalforsamlingen arrangeres, 
eller ha vært medlem i minst seks – 6 – 
måneder siden forrige ordinære 
generalforsamling. Sentrale tillitsvalgte kan 
ikke være delegater. Opptelling og utdeling 
av stemmer kan gjøres opptil fire – 4 – 
ganger i løpet av generalforsamlingen, 
tidspunkt reguleres av dagsorden. Intet 
land/region kan ha mer enn én tredjedel – 
1/3 – av stemmene. 

§15. Generalforsamlingen består av 120 delegater. 
Alle land/regioner har to delegater. Deretter regnes 
resterende delegater ut etter Sainte-Laguës 
metode, med delingstall 1, 3, 5, 7, og så videre. 
Utregningen skal gjøres basert på antallet unike 
medlemmer per land/region i foregående 
kalenderår. 
 
§16. Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten 
ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller på et 
generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent 
av hovedstyret. Alle delegater må være medlem i 
ANSA på det tidspunkt generalforsamlingen 
arrangeres, eller ha vært medlem i minst seks – 6 – 
måneder siden forrige ordinære generalforsamling. 
Sentrale tillitsvalgte kan ikke være delegater. 
Opptelling og utdeling av stemmer kan gjøres opptil 
fire – 4 – ganger i løpet av generalforsamlingen, 
tidspunkt reguleres av dagsorden. Intet land/region 
kan ha mer enn én tredjedel – 1/3 – av stemmene. 

 

Endringsforslag 4 Forslagsstiller: HS 

Type Endring – tillegg – stryking 

Vedtekt § 15 

Kategori A 

Begrunnelse I dagens vedtekter har ikke RAV krav på delegatplasser da det verken 
betegnes som et land eller region. Tidligere har dette vært i vedtektene, men 
ved et uhell forsvant det da vi gikk over til Sainte-Laguës metoden. For å sikre 
at RAV alltid har delegatplasser ser vi det som nødvendig å legge det til i 
vedtektene igjen.  
 
RAV omfanger mange land og selv om det til tider er et høyt antall RAV-
medlemmer er det ikke en enheltig medlemsgruppe (på linje med andre 
land/regioner), det vil derfor være unaturlig å tildele RAV-delegater basert på 
Sainte-Laguës-modellen da en risikerer å delegere mange plasser til 
medlemmer i land uten lands/regionstyre. Likevel skal og bør RAV ha 
muligheten til å stille og bør derfor alltid ha en minimum delegattildeling. 

Endres fra: Endres til: 

§15. Generalforsamlingen består av 120 
delegater. Alle land/regioner har to delegater. 
Deretter regnes resterende delegater ut etter 
Sainte-Laguës metode, med delingstall 1, 3, 
5, 7, og så videre. Utregningen skal gjøres 
basert på antallet unike medlemmer per 
land/region i foregående kalenderår. 

§15. Generalforsamlingen består av 120 delegater. 
Alle land/regioner har to delegater. Deretter regnes 
resterende delegater ut etter Sainte-Laguës 
metode, med delingstall 1, 3, 5, 7, og så videre. 
Utregningen skal gjøres basert på antallet unike 
medlemmer per land/region i foregående 
kalenderår. RAV (resten av verden) skal alltid ha to 
delegater. 

 

Endringsforslag 5 Forslagsstiller: HS 

Type Stryk 



Vedtekt § 16 

Kategori A 

Begrunnelse Hovedstyret mener denne statutten burde strykes da dette potensielt er lite 
demokratisk, og gir allerede sterke delegasjoner muligheter til å bli enda 
sterkere gjennom å få overført delegater. Det bør heller jobbes mer med å øke 
deltakelsen på møtet fra alle land/regioner. 
Det argumenteres med at denne ordningen er/har vært nødvendig for å sikre 
et tilstrekkelig oppmøte på generalforsamlingen slik at det har vært mulig å 
gjennomføre. En gjennomføring der potensielt en unaturlig stor del av 
forsamlingen kommer fra ett eller to land, er lite demokratisk og lite 
hensiktsmessig. 

Endres fra: Endres til: 

Dersom et land/region er forhindret fra å stille 
delegater, kan lands-/regionstyret overføre 
landets/regionens ubenyttede delegatplasser 
til et annet land/region. Ordførerkollegiet skal 
motta skriftlig fullmakt om dette og verifisere 
fullmakten før generalforsamlingen er satt. 

 

 

Endringsforslag 6 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 16 

Kategori B 

Begrunnelse Dersom endringsforslag blir vedtatt, faller dette forslaget. 
 
Dersom ikke endringsforslag 6 blir vedtatt er det hensiktsmessig å flytte 
oppgaven fra OK til HS ettersom OK er foreslått å bare ha en ordstyrer rolle i 
fremtiden. Hensikten er ikke for HS å ta makt vekk fra landene eller regulere 
delegatplasser, men som vertskap for GF ha oversikt over hvor delegatplasser 
omlokaliseres. Dagens praksis er lite oversiktlig da flere instanser, 
sekriteriatet, HS, og OK er med i prossessen. Dagens praksis presiseres i 
endring av ordlyd. 

 
Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 
OK/KKs rolle har jobbet med. 

Endres fra: Endres til: 

Dersom et land/region er forhindret fra å stille 
delegater, kan lands-/regionstyret overføre 
landets/regionens ubenyttede delegatplasser 
til et annet land/region. Ordførerkollegiet skal 
motta skriftlig fullmakt om dette og verifisere 
fullmakten før generalforsamlingen er satt. 

Dersom et land/region er forhindret fra å stille 
delegater, kan lands-/regionstyret overføre 
landets/regionens ubenyttede delegatplasser til 
andre land/regioner. Hovedstyret skal motta skriftlig 
fullmakt om dette og verifisere fullmakten før 
generalforsamlingen er satt. 

 

Endringsforslag 7 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 18 

Kategori B 

Begrunnelse Det er unaturlig at et ordstyrende organ skal kunne kreve skriftlig avstemning, 
da de derimot tar imot slike hendvendelser under Generalforsmalingen som 
ordstyrere. 
Endring av ordlyd til “flere delegater” fjerner et uhensiktsmessig 
enstemmighetskrav innad i landene. 

Endres fra: Endres til: 

Vedtak fordrer simpelt flertall. Blanke 
stemmer regnes som ikke avgitt. Det blir 
holdt skriftlig avstemning når alle delegatene 
fra et land/region eller ordførerkollegiet 

Vedtak fordrer simpelt flertall. Blanke stemmer 
regnes som ikke avgitt. Det blir holdt skriftlig 
avstemning når flere delegater eller 
ordførerkollegiet krever det. Alle vedtaksforslag må 



krever det. Alle vedtaksforslag må foreligge 
skriftlig før avstemning kan foretas. Vedtak 
om endring av politisk program og vedtekter 
fordrer to tredjedels – 2/3 – flertall av de 
avgitte stemmene. 

foreligge skriftlig før avstemning kan foretas. Vedtak 
om endring av politisk program og vedtekter fordrer 
to tredjedels – 2/3 – flertall av de avgitte stemmene. 

 

 

Endringsforslag 8 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 23 

Kategori C 

Begrunnelse Alle relevante dokumenter burde gjøres tilgjengelig for alle, uavhengig om de 
skal delta på generalforsamlingen eller er spesielt interessert. 

Endres fra: Endres til: 

b) senest fire – 4 – uker før 
generalforsamlingen trer sammen- sendes 
forslag til dagsorden, revidert årsregnskap, 
forslag til politisk og handlingsplan og 
budsjett, rapport fra landene/regionene og 
utvalgene, vedtektsendringsforslag og andre 
sakspapirer til lands-/regionstyrene, 
medlemmene av generalforsamlingen og 
medlemmer av ANSA som har meldt til 
hovedstyret at de ønsker å delta på 
generalforsamlingen. 

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

 

Land/regioner: 

Endringsforslag 9 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 28 

Kategori B 

Begrunnelse "Intet annet...." er tatt vekk da det sees på som overflødig og kompliserer 
vedtekten ettersom alle medlemmer SKAL ha stemmerett. Ved å inkludere 
“studerer i landet” tar man høyde for at utvekslingsstudenter ikke er registrert i 
landet, men et annet likevel har stemmerett. 

Endres fra: Endres til: 

Hvert land/region skal avholde ordinært 
årsmøte en gang i året. Medlemmer av 
ANSA som er registrert i landet/regionen skal 
gjøres kjent med tid og sted minimum åtte – 
8 – uker før årsmøtet. Detaljert innkalling og 
saksliste skal sendes til medlemmene 
minimum fire – 4 – uker før årsmøtet. 
Dersom intet annet er bestemt, har alle 
medlemmer som er registrert i 
landet/regionen stemmerett på årsmøtet. 
Land/regioner skal også avholde et årlig 
organisasjonskurs for medlemmene i sitt 
land/region. De samme rutinene for innkalling 
gjelder for organisasjonskurs som for 
årsmøte. Lands-/regionstyret kan søke 
hovedstyret om dispensasjon. 

Hvert land/region skal avholde ordinært årsmøte en 
gang i året. Medlemmer av ANSA som er registrert i 
landet/regionen skal gjøres kjent med tid og sted 
minimum åtte – 8 – uker før årsmøtet. Detaljert 
innkalling og saksliste skal sendes til medlemmene 
minimum fire – 4 – uker før årsmøtet. Alle 
medlemmer som er registrert eller studerer i 
landet/regionen har stemmerett på årsmøtet. 
Land/regioner skal også avholde et årlig 
organisasjonskurs for medlemmene i sitt 
land/region. De samme rutinene for innkalling 
gjelder for organisasjonskurs som for årsmøtet. 
Lands-/regionstyret kan søke hovedstyret om 
dispensasjon. 

 

Endringsforslag 10 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 



Vedtekt § 28 

Kategori A 

Begrunnelse Det prøves å samkjøre tidspunkter for obligatoriske arrangementer i 
forskjellige ANSA-regioner i større grad. Dette er gjort med sikte på å få et mer 
samkjørt årshjul i organisasjonen slik at man kan ta fatt på større strukturelle 
endringer i fellesskap, samtidig som man gir rom for forskjeller i forskjellige 
ANSA-regioner. 
Endringsforslaget må sees i sammenheng med et økt fokus på at tillitsvalgte 
skal kunne ta aktivt eierskap i ANSA sine saker som behandles på GF, 
samtidig som at det gjør det lettere for ANSA sentralt å gjøre mer for alle 
tillitsvalgte når dette kan gjøres koordinert. 

Endres fra: Endres til: 

Hvert land/region skal avholde ordinært 
årsmøte en gang i året. Medlemmer av 
ANSA som er registrert i landet/regionen skal 
gjøres kjent med tid og sted minimum åtte – 
8 – uker før årsmøtet. Detaljert innkalling og 
saksliste skal sendes til medlemmene 
minimum fire – 4 – uker før årsmøtet. 
Dersom intet annet er bestemt, har alle 
medlemmer som er registrert i 
landet/regionen stemmerett på årsmøtet. 
Land/regioner skal også avholde et årlig 
organisasjonskurs for medlemmene i sitt 
land/region. De samme rutinene for innkalling 
gjelder for organisasjonskurs som for 
årsmøte. Lands-/regionstyret kan søke 
hovedstyret om dispensasjon. 

Hvert land/region skal avholde ordinært årsmøte før 
utgangen av april hvert år. Medlemmer av ANSA 
som er registrert i landet/regionen skal gjøres kjent 
med tid og sted minimum åtte – 8 – uker før 
årsmøtet. Detaljert innkalling og saksliste skal 
sendes til medlemmene minimum fire – 4 – uker før 
årsmøtet. Alle medlemmer som er registrert i 
landet/regionen stemmerett på årsmøtet. 
Land/regioner skal også avholde et årlig 
organisasjonskurs for medlemmene i sitt 
land/region. De samme rutinene for innkalling 
gjelder for organisasjonskurs som for årsmøte. 
Lands-/regionstyret kan søke hovedstyret om 
dispensasjon. 

 

Endringsforslag 11 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 30 

Kategori B 

Begrunnelse Handlingsplanen er et sentralt verktøy som hele organisasjonen benytter seg 
av og som Hovedstyret rapporterer på til hvert HS møte. Det er derfor viktig at 
landene plikter til å rapportere på dette. 

Endres fra: Endres til: 

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

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

 

Presidenten: 

Endringsforslag 12 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 39 

Kategori C 



Begrunnelse Ettersom HS ikke er pliktig til å møte mer en fire ganger i året i følge 
vedtektene anser vi det som hensiktsmessig å endre ordlyden slik at ikke 
denne vedtekten binder HS opp til et 5. møte. 

Endres fra: Endres til: 

Nivået for presidentens økonomiske 
kompensasjon fastsettes årlig av hovedstyret 
på hovedstyremøte #5, og trer i kraft med 
virkning for ny president etter påfølgende 
generalforsamling. Andre styreverv i ANSA 
kompenseres ikke økonomisk. 

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

 

Hovedstyret: 

Endringsforslag 13 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 50 

Kategori C 

Begrunnelse Spesifisering at det er snakk om at presidenten/GS eller andre kan forplikte 
organisasjonsen økonomisk 

Endres fra: Endres til: 

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

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

 

Administrasjon og daglig ledelse: 

Endringsforslag 14 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 54 

Kategori B 

Begrunnelse Generalsektretær bør ikke inneha noen tillitsverv i organisasjonen, dette 
inkluderer også at GS ikke kan være president. 

Endres fra: Endres til: 

Generalsekretær og president kan aldri være 
samme person. 

Generalsekretær kan ikke inneha tillitsverv i 
organisasjonen. 

 

Kontrollkomiteen: 

Endringsforslag 15 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 55 

Kategori C 

Begrunnelse Vedtekten har unødvendig komplisert språk og er derfor forenklet. 

Endres fra: Endres til: 

Kontrollkomiteen velges av 
generalforsamlingen og består av maksimalt 
fire – 4 – medlemmer. Medlemmer av 
kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv i 
ANSA eller ha noe uoppgjort økonomisk 
mellomværende med organisasjonen. 

Kontrollkomiteen velges av generalforsamlingen og 
består av maksimalt fire – 4 – medlemmer. 
Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke inneha 
andre verv i ANSA eller ha noe uoppgjort 
økonomisk med organisasjonen. 

 

Endringsforslag 16 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 56 og 57 



Kategori A 

Begrunnelse Teksten er forenklet slik at KK sine arbeidsoppgaver blir tydelige og lettere å 

lese enn i dagens tekst som er tunglest og upresis. 

 

I tillegg kommer to mindre ikke-redaksjonelle endringer: 

-Rapportering til OK er fjernet, da det ikke vil være naturlig å rapportere om sitt 

arbeid til en ordstyrende instans. 

-Hovedstyret ser det mer ryddig at KK rapporterer til GF om sin virksomhet enn 

hva HS har gjort. Dette redegjør HS for i sin årsrapport.  
 

Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 

OK/KKs rolle har jobbet med. Rapporten til HS-møtene foreligger som normalt. 

Endres fra: Endres til: 

§56. Kontrollkomiteen skal kontrollere at 
hovedstyret jobber i tråd med 
generalforsamlingens vedtak, vedtekter og 
øvrige retningslinjer. Kontrollkomiteen skal 
ikke fremme meninger om hovedstyrets 
arbeidsmetoder eller interne prioriteringer, og 
skal forholde seg nøytrale i behandlingen av 
alle saker. Kontrollkomiteen står kun 
ansvarlig overfor generalforsamlingen og 
skal påse at ANSAs økonomi skal forvaltes 
forsvarlig. I saker der det hersker tvil rundt 
tolkning av ANSAs vedtekter eller vedtak kan 
kontrollkomiteen presentere sin tolkning. 
Denne tolkningen kan overstyres av 
generalforsamlingen eller hovedstyret med 
alminnelig flertall. Det er kontrollkomiteens 
oppgave å bistå hovedstyret og 
generalforsamlingen i spørsmål knyttet til 
økonomi og/eller organisasjon der dette 
etterspørres. 
 

§57. Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig 
rapport til generalforsamlingen om 
hovedstyrets oppfølging av handlingsplanen 
og bruken av ANSAs midler i perioden. 
Kontrollkomiteen skal holde ordførerkollegiet 
løpende orientert om sitt arbeid og legge 
frem skriftlig statusrapport på 
hovedstyremøter. 

§56. Kontrollkomiteen skal: 

• Kontrollere at hovedstyret jobber i tråd med 
generalforsamlingens vedtak, vedtekter og 
øvrige retningslinjer 

• Påse at hovedstyret forvalter ANSAs 
økonomi forsvarlig 

• Forholde seg nøytrale i behandlingen av 
alle saker, og skal ikke fremme meninger 
om hovedstyrets arbeidsmetoder eller 
interne prioriteringer 

• Bistå hovedstyret og generalforsamlingen i 
spørsmål knyttet til økonomi og/eller 
organisasjon der dette etterspørres 

• Avgi skriftlig statusrapport på 
hovedstyremøter 

• Avgi skriftlig rapport til generalforsamlingen 
om avvik 
 

§57. Kontrollkomiteen står kun ansvarlig overfor 
generalforsamlingen. I saker der det hersker tvil 
rundt tolkning av ANSAs vedtekter eller vedtak kan 
kontrollkomiteen presentere sin tolkning. Denne 
tolkningen kan overstyres av generalforsamlingen 
eller hovedstyret med alminnelig flertall. 

 

Ordførerkollegiet: 

Endringsforslag 17 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 58 

Kategori A 

Begrunnelse Det er ikke skal ikke være nødvendig at OK består av mer enn 2 personer. 
Ved å minske antall personer er det lettere å forvente at de valgte kandiatene 
forplikter seg mer til oppgaven vervet innebærer. Med de andre endringene 
som er foreslått til OK vervet sees det ikke som nødvendig at OK skal bestå av 
flere enn to personer. Det er unatulig at et OK består av nesten halvparten av 
de valgte HS representantene. 
 



Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 
OK/KKs rolle har jobbet med.   

Endres fra: Endres til: 

Ordførerkollegiet består av en gruppe på 
minst to – 2 – og inntil fire – 4 – medlemmer 
som velges på generalforsamlingen. 

Ordførerkollegiet består av en gruppe på to -2- 
medlemmer som velges av generalforsamlingen. 

 

Endringsforslag 18 Forslagsstiller: HS 

Type Stryking 

Vedtekt § 59 

Kategori C 

Begrunnelse Det fremkommer i § 58 at OK velges, det er ingen grunn til å gjenta det. 

Endres fra: Endres til: 

Ordførerkollegiet velges på 
generalforsamlingen. 

 

 

Endringsforslag 19 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg 

Vedtekt § NY under ordførerkollegiet 

Kategori A 

Begrunnelse Vedtekten skal klargjøre forventninger til OK og deres rolle. Dette setter 
standarden for tillitsvervet og kan hjelpe VKs rekruttering. 
 
Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 
OK/KKs rolle har jobbet med. 

Endres fra: Endres til: 

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

 

Endringsforslag 20 Forslagsstiller: HS 

Type Stryking 

Vedtekt § 60 

Kategori B 

Begrunnelse Det er ikke praksis i dag at ordførerkollegiet er rådgivende, og det oppleves 
heller ikke som naturlig. Arbeidsgruppen for utredning av OK/KK mener 
ordførerkollergiet gjør et god arbeid som et nøytralt organ som fokuserer på 
ordstyring, og en rådgivende rolle ville stått i veien for denne nøytraliteten. 
 
Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 
OK/KKs rolle har jobbet med. 

Endres fra: Endres til: 

Ordførerkollegiet skal være et rådgivende 
organ for hovedstyret. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Endringsforslag 21 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 62 

Kategori C 

Begrunnelse Kontaktpersoner er et viktig virkemiddel i organisasjonen som krever faglig og 
god oppfølging. Det ansees at sektreteriatet vil kunne gi det beste tilbudet på 



dette området siden de daglig er i kontakt med personer som ønsker 
informasjon om utenlandsstudier, og at denne rollen derfor byttes. 

Endres fra: Endres til: 

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

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

 

Valgkomité: 

Endringsforslag 22 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 69 

Kategori A 

Begrunnelse Det er mindre heldig hvis hele valgkomiteen består av 5 personer som nylig 
har hatt sentrale verv i organisasjonen. Dette er en fin mulighet til å hente inn 
noen fra samarbeidsorganisasjoner som NSO, LNU, SAIH eller lignende. 

Endres fra: Endres til: 

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen 
og består av inntil fem – 5 – medlemmer. 
Valgkomiteen velger selv sin leder. 

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

 

ANSA-Nettverk: 

Endringsforslag 23 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 73 

Kategori B 

Begrunnelse ANSA Nettverk er allerede etablert. Reglene for nettverkets virke blir fastsatt 

ved endringsforslag 23 og 24. 

Endres fra: Endres til: 

ANSA Alumni etableres som nettverk. Regler 
for nettverkets virke fastsettes av 
sekretariatet i samråd med hovedstyret. 

Alumni nettverk opprettes og legges ned av 

sekretariatet. Det er det aktuelle nettverket selv 

som har oppgave å melde fra om opprettelse eller 

nedleggelse av Alumni nettverk til ANSAs 

sekretariat. 

 

Endringsforslag 24 Forslagsstiller: HS 

Type Tillegg 

Vedtekt § NY under ANSA-Nettverk 

Kategori B 

Begrunnelse ANSA Nettverk ble vedtatt på GF 2019, hvor vedtekt §73 la grunnlag for at 

nettverkets virke skulle fastsettes av ANSA Sentralt. De nye vedtektene er 

inspirert av lokallagenes virke, og disse endringene vil bidra til et ryddigere 

arbeidsfordeling med samme rutiner og mindre byråkrati. 

Endres fra: Endres til: 

 NY §. Et Alumni nettverk i ANSA er definert som et 

geografisk område som gir grunnlag for internt 

samarbeid mellom medlemmer. 

 

NY §. Hvert Alumni nettverk skal avholde ordinært 

årsmøte én gang i året. Alumni medlemmer av 

ANSA som er registrert i Alumni nettverket skal 



gjøres kjent med tid og sted minimum fire – 4 – uker 

før årsmøtet. Detaljert innkalling og saksliste skal 

sendes til medlemmene minimum to – 2 – uker før 

årsmøtet. Alle Alumni medlemmer som er registrert 

i Alumni nettverket har stemmerett på årsmøtet. 

Årsmøtet velger et Alumni nettverksstyre. Styret 

skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig. 

Alumni nettverksstyret skal arbeide for 

medlemmenes interesser og være et bindeledd 

mellom medlemmene. 

 

NY § Alumni nettverket plikter å:  

• Forvalte sine midler til beste for Alumni 

nettverkets medlemmer.  

• Levere frifondsrapport på medlemmer 

under 26 år som viser hva Alumni 

nettverket har benyttet frifondsmidlene til.  

• Levere årsrapport.  

• Følge ANSAs tillitsvalgthåndbok og 

økonomihåndbok.  

• Holde sekretariatet informert om avholdte 

og planlagte aktiviteter samt Alumni 

nettverkets økonomi. 

 

Vedtekter: 

Endringsforslag 25 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 75 

Kategori C 

Begrunnelse Forenklet språk 

Endres fra: Endres til: 

Vedtektsendringer trer i kraft ved hevingen 
av generalforsamlingen hvor de ble vedtatt 
og har ikke tilbakevirkende kraft. Valg av 
sentrale tillitsverv for den påfølgende 
perioden må være forenlig med de nye 
vedtektene. Generalforsamlingen kan med to 
tredjedels – 2/3 – flertall bestemme et annet 
ikrafttredelsestidspunkt ved vedtakelsen av 
et vedtektsendringsforslag. 

Vedtektsendringer trer i kraft straks 
generalforsamlingen er hevet. Vedtektsendringer 
har ikke tilbakevirkende kraft, men 
generalforsamlingen kan med to tredjedels - 2/3- 
flertall bestemme et annet ikrafttredelsestidspunkt 
samtidig som vedtektsendringen blir vedtatt. Valg 
av sentrale tillitsverv for den påfølgende perioden 
må være forenlig med de nye vedtektene. 

 

Endringsforslag 26 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 76 

Kategori B 

Begrunnelse  Det er HS sin forståelse at OK styrer ordet og det er deres eneste rolle. 
Tolking av vedtekter tilfaller naturlig KK som allerede har en dypere forståelse 
av vedtektene da det er et kontrollerende organ . 
 

Vedtektsendringen inngår i pakken som arbeidsgruppen for utredning av 

OK/KKs rolle har jobbet med. 

Endres fra: Endres til: 

Tolkning av vedtektene under 
generalforsamlingen tillegges 

Tolkning av vedtektene under generalforsamlingen 
tillegges kontrollkomiteen. Generalforsamlingen kan 



ordførerkollegiet. Generalforsamlingen kan 
overprøve denne tolkningen med to 
tredjedels – 2/3 – flertall. Mellom to 
generalforsamlinger tillegges tolkning av 
vedtekter ordførerkollegiet. 

overprøve denne tolkningen med to tredjedels – 2/3 
– flertall. Mellom to generalforsamlinger tillegges 
tolkning av vedtekter kontrollkomiteen. 

 

Endringsforslag 27 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § 77 

Kategori C 

Begrunnelse Vedtekten er splittet da den omhandler to forskjellige ting. 

Endres fra: Endres til: 

For å endre vedtektene må forslag til 
endringer sendes hovedstyret senest åtte – 8 
– uker før ordinær generalforsamling trer 
sammen. Alle vedtektsendringsforslag 
sendes til lands-/regionstyrene senest fire – 4 
– uker før ordinær generalforsamling trer 
sammen. Ordlyden i et 
vedtektsendringsforslag kan forandres frem 
til generalforsamlingens åpning. Alternative 
formuleringer settes opp mot hverandre 
under selve debatten. 

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

 

Endringsforslag 28 Forslagsstiller: HS 

Type Endring 

Vedtekt § NY 78 

Kategori A 

Begrunnelse Andre del av vedtekten er omformulert for å tydeliggjøre hvordan 
vedtektsendringsforslag skal behandles. 

Endres fra: Endres til: 

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

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

 


