
 
 

ANSAs 64. generalforsmaling 
23.– 26. juli 2020, Oslo 



VELKOMMEN TIL ANSAS GENERALFORSAMLING 2020 
Tid: 23. juli – 26. juli  
Sted: Hotell Q33, Økern, Oslo 
 

Hva er generalforsamlingen?  

Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ. På generalforsamlingen settes ANSA sine strategiske, 
organisatoriske og politiske prioriteringer for den kommende perioden. I tillegg velges de tillitsvalgte 
som skal styre organisasjon mellom generalforsamlingene.  

Gjennom hele generalforsamlingshelgen legges det opp til relasjonsbygging mellom landene, 
workshops, gode diskusjoner og ikke minst mye moro. Generalforsamlingen er din beste mulighet 
som ANSA-medlem til å sette preg på fremtidens ANSA, og fremme hva som er viktig for nettopp 
deg!  
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PROGRAM 

Torsdag 

18:00 – 19:30  Oppmøte, registrering og innsjekking på hotellet 
Ankommer du tidligere? Gi oss beskjed! Sekretariatet og hovedstyret er til stede på hotellet 
fra kl. 15:00. Ved registrering hos ANSA vil du få tildelt din romnøkkel.  

18:00 – 19:30 Lett servering (wraps) gis ved registrering 

19:30 –   Sosialt program arrangert av hovedstyret (oppmøte i lobby) 

Fredag 

08:00 – 08:30 Frokost (i fellesområdet utenforstorsalen) 
«Grab-and-go» frokostpakker er tilgjengelig i fellesområdet utenfor storsalen. Disse kan tas 
med inn på GF eller spises i fellesområdene. Vi benytter oss ikke av restauranten til frokost.   

08:30 – 11:00  Tillitsvalgkurs (oppmøte i storsalen) 

Forbered deg til GF og bli kjent med viktige temaer som ANSAs sekretariat jobber med, som 
beredskap, studentforsikring, CheckIn og organisasjonsstruktur.  
Pause kl 10: 

11:00 – 12:30  Lunsjservering 
Med hensyn til smittevern er det ingen lunsjbuffet. Alle vil få mat servert til bordet, vi ber 
derfor alle trekke rett opp i matsalen etter kurset.  

12:30 – 14:45  Workshops  

15:00 – 18:30  Generalforsamlingen 2020 åpner med Statsråd Henrik Asheim  

18:30 – 21:00  Middagsservering (i restauranten)  

21:00 – 22:30 Bli kjent med årets president og hovedstyre kandidater (oppmøte i storsalen) 

Delegatene gir en uformell presentasjon og det åpnes for spørsmål fra salen.  

Lørdag 

08:00 – 08:30  Frokost (i fellesområdet utenfor storsalen) 
«Grab-and-go» frokostpakker er tilgjengelig i fellesområdet utenfor storsalen. Disse kan tas 
med inn på GF eller spises i fellesområdene. Vi benytter oss ikke av restauranten til frokost.   

08:30 – 12:00 Generalforsamlingen dag 2  

12:00 – 13:30 Lunsjservering  
Med hensyn til smittevern er det ingen lunsjbuffet. Alle vil få mat servert til bordet, vi ber 
derfor alle trekke rett opp i matsalen.  

13:30 – 16:30 Generalforsamlingen dag 2 fortsetter  

19:00 – 23:00  Bankettmiddag (i storsalen) 
Vi ber alle ha funnet sine plasser til kl. 19:00 slik at vi raskt kan komme i gang med 
programmet for kvelden. Det bli god mat, flotte taler og ikke minst skikkelig hyggelig.  
Drikkebonger kan kjøpes i resepsjonen før og under middagen.  

23:00 –  Dans og moro (i storsalen) 

Søndag 

07:00 – 10:00  Frokost serveres til gjester på hotellet  

«Grab-and-og» frokost pakker tilgjengelig, men det vil også være mulig å spise frokost i 
restauranten denne morgenen.  

Frem til 12:00  Utsjekk fra hotellet 

 

Det forventes at kandidater som blir valgt inn til sentrale tillitsverv setter av deler av søndagen til overlapp og 
opplæring. Har du spørsmål angående dette ta kontakt med Sekretariatet ved Jorge Moreno 
jorge.moreno@ansa.no 

mailto:jorge.moreno@ansa.no


VIKTIG INFORMASJON 

Reise til og fra Hotel Q33 

Vi anbefaler deltakere som kommer med fly å ta flybussen fra Oslo Lufthavn til Risløkka. 

For deltakere som ankommer fra Oslo, eller med annen kollektiv transport, anbefaler vi T-banen. Ta nummer 5 
i retning Vestli og gå av på Risløkka. Hotellet ligger ca. 5 minutters gange fra T-banestasjonen. 

Reiserefusjon 

Det er satt av en pott til reiserefusjon for deltagere som kommer fra utenfor Oslo området. Velg billigste 
reisemåte (husk kvittering) og send inn refusjonsskjema, så forsøker vi å fordele potten så rettferdig som mulig. 
Maksbeløp er satt til 1000 NOK. Refusjonsskjema finner dere på www.ansa.no/gf og det vil bli gitt mer 
informasjon om dette på møtet. 

Digital deltagelse 

Flere deltagere møter ikke fysisk opp på GF i år av ulike årsaker. Det legges derfor til rette for digital deltagelse 
på forhåndsbestemt digital plattform. Delegater/observatører som deltar digitalt vil ha samme mulighet til å 
snakke for salen som det de som er tilstede har. Hvordan dette gjøres kan avtales nærmere med de som deltar 
digitalt. Alle deltagere, både digitale og fysiske vil bruke plattformen GoPlenum til stemmeavgivning. GF 
streamers via nett for alle som ønsker å følge arrangementet.  

Smittevern 

Vi og hotellet tar smittevern på det høyeste alvor og gjør vårt ytterste for å sikre at det skal være trygt å delta 
på GF. Fellesområder blir rengjort regelmessig og håndsprit er tilgjengelig i alle fellesrom og møterom. Det 
legges opp til en meters avstand mellom deltagere, og vi ber dere unngå unødvendig håndhilsning, high-five og 
klemmer. GF skal være gøy, men hvis du får symptomer er det best at du holder deg hjemme. Ta kontakt med 
oss raskest hvis dette skjer.  

Måltider og snacks  

Hotel Q33 følger myndighetenes forskrifter og tiltak vedrørende smittevern, det betyr at de per skrivende 
stund ikke har buffetservering verken til frokost, lunsj eller middag. 

Siden all servering av mat skjer ved bordene, må vi beregne ekstra tid til dette i år. Vi håper dere alle kan være 
behjelpelige med å raskt finne plassene deres til måltider. Endringer kan forekomme, så vi ber dere være 
tålmodige og følge beskjeder som blir gitt under GF.  

I enkelte pauser vil hotellet sette frem «grab-and-og» snackspakker. Kaffe, te og vann vil være tilgjengelig som 
normalt hele dagen så dette dere kan hente dere dette selv (håndtak blir regelmessig rengjort). 

Tillitspersoner under møte 

Vi setter trygget høyt, så også under GF 2020. Det vil derfor utnevnes tillitspersoner under møtet slik at 
personer som opplever uheldige hendelser, eller av andre grunner trenger noen å snakke med, kan ta kontakt 
med disse. Det er oppnevnt tre tillitspersoner (en fra sekretariatet, en fra hovedstyret og et medlem). Deres 
kontaktinformasjon vil bli gitt på GF.  

 

FORBEREDELSER TIL GF 

For at alle deltakere på generalforsamlingen skal få et best mulig utbytte av helgen ønsker vi at alle får de 
samme mulighetene til å stille mest forberedt. Det vil derfor bli gitt kurs og avholdt workshops for at vi skal få 
lik informasjon før møtet.  

På ANSAs generalforsamling vil det være en jevn fordeling mellom deltakere som har vært med på 
generalforsamlingen tidligere og deltakere som er med for første gang. I ANSA jobber vi sammen for å utvikle 
oss, og det forventes derfor at deltakere med erfaring fra GF bistår nye deltakere med å finne seg til rette og 
sette seg inn i de tyngre sakene.  

Vi oppfordrer alle delegater å sette seg godt inn i sakspapirene og øvrige dokumenter til GF. Disse finner dere 
på: https://www.ansa.no/gf 

http://www.ansa.no/gf
https://www.ansa.no/gf


Tillitsvalgskurs  

Forbered deg til GF og bli kjent med viktige temaer som sekretariatet jobber med. Tillitsvalgtkurset vil gi deg en 
grunnleggende forståelse av organisasjonen og våre medlemmenes tilbud. I tillegg håper vi kursene oppfordrer 
deg til å tenke nytt og engasjere deg.    

Workshops 

I år som i fjor gjennomføres det workshops for å styrke deltakernes mulighet til å bidra i viktige diskusjoner, 
utvikle eventuelle forslag, og skape ny interesse i forkant av GFs offisielle åpning. I år gjennomføres følgende 
workshops:  

Politikk 
Hvilke politiske prioriteringer er viktig for deg? Hva skal ANSA mene i fremtiden? Skal 
skolepengestøtten økes, eller har vi det godt nok slik vi har det i dag? Ta med dine tanker til ANSAs 
fremtidige politikk hit. 

Handlingsplan 
ANSA har per dags dato en femårig strategi, med en handlingsplan som revideres på hver 
generalforsamling. Når hele organisasjonen jobber sammen for de samme målsetningene bygger vi 
organisasjonen sterkere og bedre. Men hva skal ANSA være for fremtidens utenlandsstudent? 

Vedtekter  
Vedtekten styrer hvordan vi jobber i ANSA. Fristen for å fremme vedtekts forsalg er utløpt, men forstår 
dere hva endringsforslagene betyr for organisasjonen? Vi ønsker å invitere til tidlig diskusjon i forkant 
av GF slik at vi har en felles forståelse av forslagene og at eventuelle endringer til eksisterende forslag 
kan sendes inn i forkant av møtet slik vedtektene i dag ber om.  

 

GJENOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGEN 

Det er hovedstyret som er arrangører av generalforsamlingen og som har innstilt på sakene som drøftes under 
møtet, men selve møtet styres av ANSAs ordførerkollegium. Ordførerkollegiet har som ansvar å lede GF på en 
trygg og god måte. Dette innebærer å følge den vedtatte dagsordenen, å styre diskusjonene på en slik måte at 
man holder seg til vedtatt tidsplan, og at deltakere som tar ordet fra talerstolen forholder seg til de 
tidsrammene som er satt for innlegg og replikker. 

Dagsorden viser hvilke saker vi skal diskutere, mens tidsplanen viser når den enkelte sak skal behandles, og 
hvor mye tid hver enkelt sak vil ta. Disse dokumentene finner dere på https://www.ansa.no/gf   

 

Talerstolen 

Alle innlegg skal tas fra talerstolen på scenen. Deltakere som ønsker ordet i debatten, er nødt til å tegne seg til 
ordførerkollegiet. For de av dere som deltar på GF før første gang kan talerstolen kanskje virke ganske 
skummel, og det er helt normalt. Men husk at alle andre i salen er i akkurat samme båt som deg. Ikke la 
talerstolen skremme deg fra å bidra til å gjøre ANSA enda bedre.  

Respekt i salen 

Et viktig prinsipp for gjennomføringen av GF er at alle deltakere og kandidater viser respekt for hverandre før, 
under og etter møtet. Under selve møtet skal deltakere frastå fra fysiske gester og andre ytringer som kan 
oppleves som sjenerende eller ufine. Av denne grunn ønskes det heller ikke at det gis applaus og eller lignende 
som symboliserer enighet eller uenighet. Alle ytringer skal tas fra talerstolen slik at deltakere møter den samme 
respekten og tryggheten i salen, og at alle opplever en lik mulighet til å ytre seg 

Saksfremlegg 

Før det åpnes for diskusjon i sakene vil saksansvarlig legge frem saken for GF, og fortelle hvorfor sakens 
innstilling er slik den er. Etter saksfremlegget åpnes det for spørsmål til saksansvarlig slik at alt er klart og 
tydelig når saken skal diskuteres videre. 

https://www.ansa.no/gf


Endringsforslag  

Ordlyd endringer til vedtektene må sendes skriftlig til ordførerkollegiet før GF åpner kl. 15:30.  Mer informasjon 
blir gitt under workshops. Andre endringsforslag, f.eks til handlingsplan eller politisk program fremmes fra 
talerstolen under møte og må sendes skriftlig til ordførerkollegiet under møte.   

 

VALG PÅ GF 

Der valgkomiteen som leder arbeidet med rekrutering av nye tillitsvalgte med unntak av ny valgkomité som 
ledes av hovedstyret. I praksis betyr det at det er valgkomiteen som har tatt imot søknader og gjennomført 
intervjuer av kandidatene. Etter sin evaluering legger de frem en innstilling til GF. Det er likevel delegatene som 
stemmer frem kandidatene under selve GF. 

På GF velges følgende verv: 

- President (styreleder og politisk ansvarlig i organisasjonen) 
- Hovedstyre (seks nåværende og to tidligere utenlandsstudenter) 
- Kontrollkomiteen (inntil fire personer) 
- Ordførerkollegiet (inntil fire personer) 
- Valgkomiteen (inntil fem personer) 

 

Du kan lese mer om de overordnede vervene i ANSA sine vedtekter og nettsider.  

Alle kandidater vil ha anledning til å presentere seg under programmet fredag, og vil holde en 2 minutters 
appell under valget lørdag. Presidentkandidater får holde en 3 minutters appell.   

Du kan allerede nå bli litt bedre kjent med årets kandidater her: https://www.ansa.no/Studier-i-
utlandet/under/still-til-valg-i-ansa/kandidater-til-ansas-hovedstyre-2020/ 

Respekt for kandidater til valg  

Det å stille til valg krever svært mye av den enkelte kandidaten, og det er derfor viktig at både motkandidater 
og deltakere viser respekt for alle som stiller til valg, og viser støtte både til kandidater som blir valgt og de som 
dessverre ikke blir det. 

«Benking» 

Har du eller en venn en kandidatspire i magen og glemte å melde deres kandidatur til valgkomiteen? Fortvil 
ikke. Du kan når som helst under GF melde ditt kandidatur til presidiet – dette kaller vi «benking».  For å ha lik 
mulighet som de andre kandidatene kan det være lurt å gjøre dette fredag, da får lik behandling gjennom 
helgen.  

 

 

 

 

Vi gleder oss til å se dere alle på GF 2020! 

Var dette mye informasjon?  Forvill ikke. Vi går gjennom alt ved møtestart. 

Har du spørsmål før det kan du kontakte Organisasjonskonsulent Jorge Moreno jorge.moreno@ansa.no eller 
President Hanna Flood hanna.flood@ansa.no 

 

https://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/still-til-valg-i-ansa/kandidater-til-ansas-hovedstyre-2020/
https://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/still-til-valg-i-ansa/kandidater-til-ansas-hovedstyre-2020/
mailto:jorge.moreno@ansa.no
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