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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 0 Konstituering 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Generalforsamlingen må konstitueres for å bli enige om reglene for møtet, velge ordstyrere, velge 

tellekorps og velge protokollunderskrivere. For å konstitueres må generalforsamlingen godkjenne 

følgende: 

  
0. Konstituering  

1. Godkjenning av innkalling  

2. Godkjenning av dagsorden  

3. Godkjenning av tidsplan  

4. Godkjenning av forretningsorden  

5. Godkjenning av presidiet  

6. Godkjenning av tellekorps  

7. Godkjenning av protokollunderskrivere  

8. Godkjenning av protokoll fra generalforsamlingen 2019  
 

Vedlegg til saken 

- 0.1 Innkalling til ANSAs generalforsamling 2020 

- 0.2 Forslag til dagsorden GF2020 

- 0.3 Forslag til tidsplan GF2020 

- 0.4 Forslag til forretningsorden GF2020 

- 0.8 Protokoll GF19 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen godkjenner innkalling til ANSAs generalforsamling 2020 

- Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden for GF2020 

- Generalforsamlingen godkjenner forslag til tidsplan GF2020 

- Generalforsamlingen godkjenner forslag til forretningsorden GF2020 

- Generalforsamlingen godkjenner Sophie Selstad, Julie Sandhalla, Sigrid Buck, Hanna Flood 

og Peter Netland som presidiet 

- Generalforsamlingen godkjenner Hanne Refsdal og Kinza Ashraf som protokollskrivere 

- Generalforsamlingen godkjenner Hilde Sirnes, Sverre Tofte, Magnus Heltne, Erika Vartdal og 

Kyrre Berland som tellekorps 

- Generalforsamlingen godkjenner Magnus Heltne, Erika Vartdal og Kyrre Berland som 

protokollunderskrivere 

- Generalforsamlingen godkjenner protokoll GF19 
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Saksordfører: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen og hovedstyret 

Sak: 1.1 Årsberetning fra ANSA Sentralt 
 

Orienteringssak 

 

Sakspresentasjon 

Etter vedtektenes §45 plikter hovedstyret å levere årsberetning om ANSA Sentralt sitt virke til 

generalforsamlingen.   

 

Vedlegg til saken 

- 1.1 ANSA Sentralt Årsberetning 2019-2020 

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 1.2 Årsberetning fra land/regioner og utvalg 
 

Orienteringssak 

 

Sakspresentasjon 

Etter vedtektenes §31 plikter landene/regionene å levere årsberetning til generalforsamlingen.   

 

Vedlegg til saken 

- 1.2 Årsberetning land/regioner og utvalg 2019-2020 

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 1.3 Orientering om utredning av intern kommunikasjon 
 

Orienteringssak 

 

Sakspresentasjon 

Vedrørende vedtak på GF19 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med to representanter fra hovedstyre, 

en lokallagsrepresentant og en landsstyrerepresentant. Arbeidsgruppen har i det siste året jobbet med 

å kartlegge nåsituasjonen til ANSAs interne kommunikasjon. Arbeidet har hovedsaklig bestått av 

dybdeintervju av 15 interessenter i organisasjonen. Disse 15 har blitt valgt basert på et bredt spekter 

av stillingsnivå og geografi. Arbeidsgruppen anså det som unødvendig å intervjue flere da svarene var 

gjennomgående like. I tillegg har arbeidsgruppen brukt ANSAs spørreundersøkelse da denne tilbyr 

kvantitativ data fra at større antall interessenter. Funnene og tiltakene ligger tilgjengelig i vedlegg X, 

men generelt viser arbeidet at mange av utfordringene ligger i enkle grep som kan implementeres 

relativt enkelt.  

 

I tillegg til bestillingen fra GF19 ble arbeidsgruppen utfordret på HS#3 til å evaluere dagens 

organisasjonsstruktur. Dette har blitt tatt med som en del av spørsmålene i intervjuene og vil ligge som 

en egen kategori i vedlegget. Her anbefaler arbeidsgruppen at HS setter ned en arbeidsgruppe for å 

se på eventuelle muligheter for endring av organisasjonsmodell.  
 

Bakgrunn 
Ved ANSAs generalforsamling 2019 ble det avdekket potensielle utfordringer ved dagens interne 
kommunikasjon i organisasjonen. Det nye hovedstyret fikk derfor en bestilling om å opprette en 
arbeidsgruppe, med representanter fra forskjellige nivåer i organisasjonen, som skal kartlegge dagens 
interne kommunikasjon og komme med tiltak til fremtidige forbedringer. 
  
Hensikten til arbeidsgruppen er å studere hva som er av nåværende vanskelighet og hvilke 
forbedringspotensial ANSA har for sin interne kommunikasjon, samt finne hvilke tiltak som må 
iverksettes videre for at ANSA på best mulig vis kan representere sine medlemmer. 
 

Vedlegg til saken 

- 1.3 Utredning av intern kommunikasjon 

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 1.4 Orientering om utredning av rollefordeling mellom ordførerkollegiet og 

kontrollkomiteen 
 

Orienteringssak 

 

Sakspresentasjon 

Arbeidsgruppen nedsatt hovedstyret bestående av Ida Iselin Eriksson, Morgan Alangeh og Johan 

Liseth Hansen som har jobbet med ordførerkollegiet og kontrollkomiteens plass i organisasjonen 

ønsker å orientere generalforsamlingen om sitt arbeid og presentere forslagene som hovedstyret har 

innstilt på gjennom en rekke vedtektsendringsforslag.  

 

Bakgrunn 

På Generalforsamlingen 2019 kom det en bestilling til det påtroppende hovedstyret om å utrede 

konsekvensene av å legge ned ordførerkollegiet (OK). Bestillingen kom etter at hovedstyret 2018-

2019 sitt forslag om å legge ned OK ikke fikk flertall.  

 

På bakgrunn av bestilling satte det nyvalgte hovedstyret ned en arbeidsgruppe bestående av Ida Iselin 

Eriksson, Morgan Alengeh og Johan Liseth Hansen på hovedstyremøte #1. Arbeidsgruppen startet 

tidlig sitt arbeid og utvidet formålet til gruppen til å se på alle funksjonene til organer utover 

hovedstyret (OK og KK) og hva som er nødvendige roller i fremtiden. En vurdering av OKs rolle ville 

naturlig også føre til en vurdering av KKs rolle.  

 

Både OK og KK har sitt mandat i ANSAs vedtekter, og arbeidsgruppen har vurdert hvordan de 

vedtektsfestede oppgavene OK og KK har i dag praktiseres, burde være fordelt og hvorvidt oppgaver 

burde trekkes fra eller legges til.  

 

OK har i dagens vedtekter oppgaver knyttet til eksklusjon av medlemmer (§11), verifisere fullmakt til å 

overføre delegater på generalforsamlingen (§18), være et rådgivende organ for hovedstyret (§59) og 

tolke vedtektene på og mellom to generalforsamlinger (§76). I tillegg har OK hatt en ordstyrende rolle 

ved å lede generalforsamlingen og hovedstyremøtene (§21 og 44). KK skal kontrollere at hovedstyret 

jobber i tråd med de krav og retningslinjer som er satt (§56).  

 

Arbeid 

Arbeidsgruppen har holdt hovedstyret orientert om sitt arbeid gjennom året og invitert til diskusjon. På 

følgende hovedstyremøter har saken diskutert: 

 

- Hovedstyremøte #2 – diskusjonssak: Hovedstyret diskuterte hvilke organer og funksjoner 

utover hovedstyret ANSA trenger, og hvilke alternativer som fantes 

- Hovedstyremøte #3 – diskusjonssak: Hovedstyret fortsatte diskusjonen rundt hvilke funksjoner 

OK/KK skal og kunne ha  

- Hovedstyremøte #4 (vedtektsendringer ble presentert samlet med andre vedtaksforslag) 

- Hovedstyremøte #5 – orienteringssak: Arbeidsgruppen orienterte hovedstyret om sluttført 

arbeid. 

 

Det ble fort enighet innad i arbeidsgruppen (og resten av hovedstyret) at OK har hatt oppgaver som 

det er mer naturlig tilfaller andre organer i organisasjonen og at KKs rolle har vært noe uklar. Dette 

gjelder spesielt tolking av vedtekter som naturlig tilfaller KK som et kontrollorgan og som skal 

rapportere på om hovedstyrets arbeid er i tråd med vedtektene. Det ble derfor naturlig at 

arbeidsgruppen foreslå og endre dette i vedtektene (se vedtektsendringsforslag). 

 

Hva gjelder de andre oppgavene til OK har det vært grobunn for grundige diskusjoner innad i 

arbeidsgruppen og hovedstyret, men hovedstyret har samlet innstilt på endringer knyttet til OK og KKs 

rolle gjennom en rekke vedtektsforslag.  

 

Arbeidsgruppens forslag er kort listet opp her:  
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- Muligheten til å ekskludere medlemmer flyttes fra generalsekretær og OK til generalsekretær 

og president.  

- OKs rolle som rådgivende organ til hovedstyret faller bort da dette ikke praktiseres og er 

unaturlig. 

- OKs tolking av vedtekter overføres i sin helhet til KK. 

- Vedtekten som gir mulighet til å overføre delegater foreslås fjernet. 

 

Alternative løsninger til dagens ordstyrerløsning har vært diskutert, blant annet på bakgrunn av hva 

andre organisasjoner gjør. Disse alternativene har vært: hente inn eksterne ordstyrere til hvert møte, 

la styreleder (president) lede ordet eller la saksordføreren lede ordet. Etter lange diskusjoner i flere 

runder i arbeidsgruppen og hovedstyret har det ikke blitt konkludert med at disse alternativene er å 

foretrekke fremfor dagens ordstyrerløsninger gjennom OK, verken økonomisk eller organisatorisk. 

Fordelene med at dagens OK-løsning fører til et OK som kjenner organisasjonen, og blir kjent med og 

utvikler seg sammen med et nytt hovedstyre ble vektlagt i beslutningen. Gjennom de foreslåtte 

endringene står OK utelukkende igjen med ordstyreroppgaver på generalforsamlingen og 

hovedstyremøtene.  

 

Konklusjonen av arbeidsgruppens arbeid er derfor at en rekke oppgaver fra OK tilfaller andre eller 

faller bort og at OK utelukkende står igjen som et ordstyrende organ på generalforsamlingen og 

hovedstyremøtene. Hovedstyret mener dette fører til en bedre organisasjonsstruktur med klarere og 

bedre rollefordeling som ivaretar organisasjonens interesser.  

 

Vedlegg til saken 

Det er ingen vedlegg til saken. 

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 2.1 Handlingsplan for 2020-2021 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Hovedstyrets forslag til justert handlingsplan for 2020-2021. 

 

Bakgrunn 

ANSAs strategi og handlingsplan ble vedtatt på generalforsamlingen i 2018, og har således fungert 

som organisasjonens samlede strategi i to hele år. ANSAs formål står øverst, for å vise det 

overordnede bildet av hva ANSA skal være. Strategien, som løper over fem år, har fire 

hovedfokusområder som er statiske. Disse er: studentsamskipnad, medlemstilbud, politikk og karriere. 

Målsetningene, som er oppe for behandling ved hver generalforsamling, er revidert av hovedstyret og 

vil bli presentert under generalforsamlingen. Målsetningene er dynamiske, og det er 

generalforsamlingen som kan endre disse og stake en ny kurs for organisasjonen det neste året. Etter 

at målsetningene er satt, skal hvert land/region sette sine egne prosjekter og tiltak for å jobbe opp mot 

de justerte målsetningene. 

 

Ved å jobbe strategisk og systematisk mot samme målsetninger i alle ledd av organisasjonen, vil det 

bli enklere å nå målsetningene på en god måte. Hovedstyret har derfor forsøkt å konkretisere og 

forbedre målsetningene, slik at det skal bli enklere å formulere gode prosjekter og tiltak som kan 

oppfylle målsetningene. Hovedstyret har forsøkt å sette særlig fokus på å: 

- bygge opp et sterkt tillitsvalgtapparat som blir bedre år etter år. 

- sørge for at ANSAs medlemstilbud skal være gode og relevante for alle utenlandsstudenter. 

- se langsiktig på ANSAs politiske arbeid og politikkutvikling. 

- fremme utenlandsstudentene til en sterk ressurs i arbeidslivet. 

 

I likhet med det politiske programmet skal også handlingsplan debatteres på fredagen under 

generalforsamlingen. Det vil da være mulig for medlemmer å fremme og argumentere for nye forslag 

til handlingsplanen. Votering over innsendte endringsforslag vil skje på lørdagen. 

 

Vedlegg til saken 

- 2.1 Forslag til handlingsplan 2020-2021 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen vedtar hovedstyrets forslag til justert handlingsplan for 2020-2021. 
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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 2.2 Politisk program for 2020-2021 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Hovedstyrets forslag til endringer i politisk program. 

 

Bakgrunn 

Hovedstyret har, etter HS5, gjennomgått nødvendige endringer i nåværende politisk program for at 

neste hovedstyre og president skal ha tilstrekkelig forankring for ANSAs politiske arbeid det 

kommende året. ANSAs politiske program er per dags dato omfattende og favner om mange av 

problemstillingene utenlandsstudenter møter på. 

 

Ettersom det er medlemmene som til enhver tid skal sette ANSAs politiske prioriteringer, ønsker 

hovedstyret at medlemmene skal få mulighet til å sette sitt preg på ANSAs politikk det neste året. Det 

vil derfor bli lagt opp til at nye endringsforslag kan fremmes og debatteres på fredagen under 

generalforsamlingen, mens vedtakene vil skje på lørdagen. 

 

Vedlegg til saken 

- 2.2 Politisk program 2019-2020 

- 2.2 Endringsforslag politisk program 2020-2021 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen vedtar hovedstyrets endringsforslag til det politiske programmet for 

2020-2021. 
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Saksordfører: Hovedstyret 

Sak: 2.3 Vedtekter 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer. 

 

Bakgrunn 

Hovedstyret har, ved en arbeidsgruppe bestående av Ida Iselin Eriksen, Johan Liseth Hansen, 

Morgan Alangeh og Julie Nordmo, arbeidet med forslag til endringer av ANSAs vedtekter siden 

hovedstyremøte 3. Det ble lagt frem som en diskusjonssak på HS4, og vedtakssak på HS5. 

På hovedstyremøte 5 (HS5) vedtok hovedstyret å innstille på endringsforslagene som er vedlagt. 

Hovedstyret har ikke mottatt noen endringsforslag fra ANSAs medlemmer innen fristen (åtte - 8 - uker 

før generalforsamlingen trer sammen). 

 

Vedlegg til saken 

- 2.3 ANSAs vedtekter 

- 2.3 Hovedstyrets vedtektsendringsforslag 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen vedtar hovedstyrets foreslåtte endringer av ANSAs vedtekter. 

Hovedstyret tillegges redaksjonell myndighet. 
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Saksordfører: Kontrollkomiteen 

Sak: 3.1 Kontrollkomiteens beretning 
 

Orienteringssak 

 

Sakspresentasjon 

Kontrollkomiteen ettersender kontrollkomiteens beretning til Generalforsamlingen to uker før 

konstituering, altså innen 10. juli.   

 

Vedlegg til saken 

- 3.1 Kontrollkomiteens beretning til Generalforsamlingen 2020 (ettersendes) 

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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Saksordfører: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen 

Sak: 3.2 Revisors beretning 
 

Orienteringssak 

 

Sakspresentasjon 

Revisor Ernst og Young har revidert årsregnskapet for ANSA som består av balanse per 31. 

desember 2019. 

 

Bakgrunn 

Revisor opplyser om at ledelsen i ANSA har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

Vedlegg til saken 

- 3.2 Revisors beretning 

 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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Saksordfører: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen 

Sak: 3.3 Godkjenning av regnskap for 2019 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Etter vedtektene §13 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap for det foregående 

regnskapsår. 

 

Bakgrunn 

ANSAs regnskapsår 2019 presenterer et underforbruk på kr 428 157,- som vist i resultatet. Det ligger 

over revidert budsjett. Grunnlaget for dette skyldes at justering av lokaler for ANSA sekretariatet ble 

forsinket. Dette utgiftsføres i Q1 2020 istedenfor q4 2019 

 

2019 gav oss et overskudd på kr 428 157,-. Regnskapsåret avsluttes ved å overføre 200.000 til 

brannfond, hvor resterende beløp overføres til egenkapitalen. 

 

Revisor har utført årsrapport for 2019.  

Hovedstyret ferdigstilte årsregnskapet på hovedstyremøte nr. 4. 

 

Vedlegg til saken 

- 3.3 Årsregnskap 2019 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet 2019.  
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Saksordfører: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen 

Sak: 3.4 Revidert budsjett for 2020 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Etter vedtektene §13 skal generalforsamlingen godkjenne revidert budsjett for inneværende 

regnskapsår. 

 

Bakgrunn 

Underveis i budsjettåret vil grunnlaget vi opererer i, kunne endre seg. Det kan oppstå utfordringer som 

vi ikke så i budsjettprosessen, og det er derfor viktig og justere seg. Vi er over halvveis i budsjettåret 

og formelt skal Generalforsamlingen vedta revidert budsjett.  

 

Budsjettåret 2020 avviker fra et normalt år og ANSA står ovenfor en uviss fremtid som styres av 

eksterne faktorer. 

 

Hovedstyret besluttet derfor på hovedstyremøte nr. 5 og utsette utsendelse av revidert budsjett til 10. 

juli. Grunnlaget for dette er at usikkerheten i internasjonal grensepolitikk gjør det umulig å lage et 

revidert budsjett på tidspunktet saksordfører skriver dette dokument. 

 

Kontrollkomiteen støtter forslaget. 

 

Revidert budsjett ettersendes alle delegater på Generalforsamlingen 2020 den 10. juli, og gjennomgås 

ytterligere i plenum. 

 

Vedlegg til saken 

- 3.4 Revidert budsjett 2020 (ettersendes 10. juli 2020) 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen vedtar å godkjenne foreslått revidert budsjett, ettersendt 10. juli 2020. 
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Saksordfører: Valgkomiteen og hovedstyret 

Sak: 4 Valg 
 

Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Valgkomiteen innstiller på kandidater som skal velges til sentrale verv under generalforsamlingen 

2020. Hovedstyret innstiller på ny valgkomité og revisor. 

 

Vedlegg til saken 

- 4 Valgkomiteens innstilling (ettersendes) 

 

 

Forslag til vedtak 

- Hovedstyret innstiller på Sina Hansen, Peter Netland, Sara Houge, Hanna Flood og Kristine 

Gjøs som ANSAs valgkomité for styreåret 2020-2021 

- Hovedstyret innstiller på PKF ReVisjon AS som ANSAs revisor 

- Valgkomiteen innstiller på ANSAs president, hovedstyre, ordførerkollegium, kontrollkomité og 

ordenskollegium for styreåret 2020-2021 (ettersendes) 


