Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Arkiv : Egget
Møtetype

:

Generalforsamling

Nr.

:

Tid, sted

:

Ref.

: ME

Tilstede

:

22.02.2017 16.15, Sentralbygg 2 S6
124 stemmende byggstudenter

Post

Sak

0

Orientering om prosedyrer

01

Frist/ansvar

Kanzler ønsker velkommen og går igjennom dagsorden.
Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ, og kan påvirke
hvordan ting skjer framover. Kanzler går igjennom møtetegn.
-

1

Innlegg er én finger
Kommentar er to fingre
Saksopplysning er en T formet med hendene.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste blir godkjent ved akklamasjon.

2

Valg av ordstyrer
Kanzler Petter Jakola blir valgt til ordstyrer ved akklamasjon.

3

Valg av referent, protokollvitner og tellekorps
Notarius Publicus Mari Eggan blir valgt som referent ved akklamasjon.
Sondre Evjen og Kristoffer Torbjørnsen blir valgt som protokollvitner ved
akklamasjon.
Jens Christian Rognlien, Simen Wahlstrøm, Anders Eliasen, Nina Eklo
Kjesbu og Christian Olsen blir valgt som tellekorps ved akklamasjon.

4

Regnskap 2016
Regnskapet har blitt sendt ut på e-post for en uke siden. Det har blitt revidert
litt siden den gang.
Financeminister Haakon Skar går igjennom regnskapet.
Resultatet er et overskudd på 183 726,68 kr.
Vi går igjennom de forskjellige postene, og ser på resultatene.
Drift ender med et resultat på 1 705,23 kr.
Kroa ender med et resultat på 3 120,00 kr.
Industrikontakten ender med et resultat på 172 205,00 kr.
Hytta ender med et resultat på 10 124,40 kr.
Kommentarer fra Financeminister:
ÅL går i minus på grunn av bøter på Studenterhytta, da det ble funnet
medbrakt alkohol, så ikke ta med medbrakt i år. Resultatet fra ÅL er –
2240,00 kr.
Går nøye gjennom AKT sitt regnskap, da dette er litt forandret siden det ble
sendt ut. Det er skilt ut en del poster, for å lage et mer ryddig regnskap. Det
er skilt ut en del teknikk, leie og investeringer i mindre poster. AKT sitt
resultat er – 11 909,01 kr.
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Regnskapet for 2016 er godkjent ved akklamasjon, dermed er Kanzler Petter
Jakola fritatt for alt økonomisk ansvar.
5

Budsjett 2017
Budsjettet skal ikke godkjennes, kun fremvises. Det er gjort noen få
endringer. Medlemskontingent skal utgå, derfor får vi ingen inntekter fra
dette. Spikers Kårner er budsjettert med litt mindre for ikke å «ta» penger
fra andre deler av linjeforeningen, så da må det enten komme inn mer
sponsormidler, eller man må finne penger andre plasser. Industrikontakten
har økt prisen per bedriftspresentasjon, derfor er det budsjettert et større
overskudd til de. AKT har også skilt ut flere poster, sånn at det blir mer
oversiktlig. Ellers er ting stort sett de samme.

6

Årsmelding 2016
Årsmeldingen er sendt ut på e-post, det er på 19 sider. Kanzler presenterer
nå et sammendrag. Det blir presentert kort hva Hovedstyret, Hytta,
Industrikontakten, Krostyret og AKT-styret har gjort og vært med på det
siste året.
Hovedstyret:
-

Åretur (144 stk.)
Bursdagsfest
Generalforsamling
Kræsjkurs med nye styrer
Aarhønelekene (107 stk.)
17. mai-frokost (136 stk.)
Jonathanfest
Markering av Bygg-56 sitt 60-årsjubileum
Fadderperioden
Immatrikuleringsball (208 Raatne Æg)
Eddievalen (62 stk.)
Ekstraordinær generalforsamling
6 utgaver av Spikers Kårner, hvor én av de sendt til nye studenter
Spikers Kårner-app

Hyttestyret:
-

Totalt 33 bookinger
55 (89) utleiedøgn
314 (377) besøkende
494 (623) persondøgn
Dugnad nesten hver helg i forbindelse med badstua
Én veddugnad

Industrikontakten:
-

20 bedriftspresentasjoner (4 vår 2016 + 16 høst 2016)
Skidag på Vassfjellet
Jernbanedagen
19 stillingsannonser
Samtlige presentasjoner har blitt fylt opp i løpet av én time
I samarbeid med Næringslivsringen:
Sommerjobbhjelpen med CV-kurs (25 stk. + 90 på CV)
PC-støtten (145 søkere)
Prosjekt studentstøtte, 7 bevillinger (146 200,-)

Krostyret:
-

Påskenøtter (S5)
Quiz og Kos med Kroa (S5)
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-

Kom-i-gangdag på Kroa
Vors til Immatrikuleringsball
Krogjengenfest
Utleie
ØreneseHals-fest (Excom)
Gjengfest
Oktoberfest på Café 3b
SvartHvittfest
Steindølene, lagfest

AKT-styret:
-

Hyttetur (60 stk.)
Revyperiode med intensivuke
3 forestillinger «Så Fjæra Fyker»
Visning av Byggrevyen 2016
Lydutleie både internt og ekstern gjennom året
Rydding på AKT-rommet

Går igjennom hva Fondet sin økonomiske status er og hva de har hatt av
inntekter og hva de har støttet.
H.M. Aarhønens Fond:
-

160 000,- til badstuprosjekt
25 132,- til utstyr AKT
Krans til begravelsen til H.H. Dykkanden, tidligere Regent Odd E. Gjørv
Saldo per 01.01.2016 = 1 069 964,Saldo per 31.12.2016 = 1 126 376,280 173,- fra foreningen
15 922,- i renter

Går igjennom alle undergruppene.
VandrendeBjelke: 20 turer, totalt 223 deltagere
FK Steindølene: FKS1: seriemester, FKS2: 16. plass, FKS3: 11. plass FKS
Damer: Seriemester vår 2016
Piker med spiker: 5 arrangementer, 15-40 stk.
Bjelkeklang: 28 arrangementer, 14 opptredener/deltagelser
Bygg:Verksted: 9 stk. i styret, 7 kurs med bra oppmøte, utlån av verktøy
Dragern: 13 faste og 6 støttemedlemmer, 10 opptredener, oppussing av
musikkrommet
ByggBang: 4 konserter + revy
Bygg treningsgruppe: 450 medlemmer på facebook
Badstua er nå ferdig, 35 personer har vært med på dugnad, 1750
dugnadstimer i 2016.
7

Endringer av «Statutter for H.M. Aarhønen – Bygningslinjens
forening»
a. Presentasjon
Gustav og Amalie presenterer endringene på statuttene som ble vedtatt ved
ekstraordinær generalforsamling 23. november 2016.
Gustav presenterer OmKom sin fremdriftsplan, og mål.
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Amalie presenterer hvordan OmKom har jobbet, med diskusjonsforum, pils
og preik, nyhetsklukk og møter.
Resultatet er nye statutter som ble vedtatt ved ekstraordinær
generalforsamling i november. Det er en ny dokumentstruktur som består
av stillingsbeskrivelser for hver medlem i HS, styringsdokumenter, som er
helt nytt, for forskjellige deler av linjeforeninga, og i tillegg er det
selvfølgelig er erfaringsskriv.
Anbefalinger til Hovedstyret. OmKom har hatt mandat frem til i dag for å
holde på med omstruktureringen, og ønsker å ha et mandat for å videreføre
komitéen ut vårsemesteret 2017, der de skal levere en oppsummering av
komitéens jobb som en rapport.
Kanzler går igjennom statuttene med de nye endringene som er foreslått.
Med generell drift (§2-1 punkt 9.) menes all generell drift som foregår, da
f.eks med fremlegging av budsjett på generalforsamling.
Kommentar til §2-1 2. må også ha med undergrupper med eget
organisasjonsnummer.
b. Avstemning
Vi går igjennom ett og ett punkt, og stemmer for og imot.
§2-1 2. og 9. er to endringer vedtatt
§2.2 1.b en endring er vedtatt
§2-3 vi stemmer over formuleringene «kan» eller, «som ønsker det». «Som
ønsker det» er vedtatt.
§2-6 2. og 7. tre endringer er vedtatt.
§3-1 to endringer under denne paragrafen er vedtatt
§3-2 en endring er vedtatt
§3-3 en endring er vedtatt
§3-7 en endring er vedtatt
§3-9 en endring er vedtatt
§3-10 en endring er vedtatt
Alle endringene er dermed vedtatt, og trer i kraft etter denne
generalforsamlingen.
Vi tar en pause.
8

Valg av styremedlemmer
Alle stillinger må ha absolutt flertall, altså minst 50 % av alle stemmene.
a. Hovedstyret
1. Kanzler
Det er enn forhåndsmeldt kandidat, Marie Bjørndal.
Gustav Gunnerud ble benket, men takker nei.
Appell:
Marie legger fram sin appell. Roser OmKom for bra arbeid, det har vært
spennende å jobbe med det, og vil være med når nye ting skal prøves ut. Har
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god erfaring som skal ta med seg videre inn i vervet og har et hjerte som
banker for Aarhønen.
Spørsmål: Hvilken ledestil kommer du til å ha?
-

Bruke tid på å sette Hovedstyret i starten, sånn at de får kontroll på
sine oppgaver

Spørsmål: Kan du nevne ting du ville gjort annerledes i forhold til Petter?
-

Holde alle litt mer orientert om hva Kanzler gjør, sånn at man har
oversikt og andre kan bidra mer.

Spørsmål: Hvilke oppgaver tenker du å gi til Vice-Kanzler dette året?
-

Vice-Kanzler kommer til å jobbe litt tettere med koordinator for å
følge opp omstruktureringen

Avstemning:
Marie Bjørndal: 124 (99,2 %)
Blank: 1
Marie Bjørndal ble valgt til Kanzler.
2. Skogvokter(koordinator)
Fire forhåndsmeldte kandidater, Amalie Ravnåmo, Maren Johanne Mood,
Martin Berg og Henning Fürst Tyvold.
Appell:
Amalie: 2. klasse, lyst til å stille som Skogvokter fordi undergruppene er
grasroten i linjeforeninga, alle burde ha minst en undergruppe man har lyst
til å være med i. Har vært med i Blæstegjengen og OmKom, har derfor litt
innsikt i planer for nye Hovedstyret og planer for koordinatorstillingen.
Maren: 1. klasse. Ønsker å legge til rette for at undergruppene skal fortsette
å holde på med det de gjør. Har vært med på kor og BV-kurs, undergruppene
er veldig viktig. Vil være synlig og delta, og en person å ta kontakt med.
Martin: 2. klasse. Har vært med i AKT, BV og har mye kompetanse å ta
med inn i en koordinatorjobb for å samle undergruppene. Har kompetanse
på undergruppene da er med i de. En ære å vokte HM særlig som tidligere
gardist.
Henning: 2. klasse. Har vært innkjøpsansvarlig i Krostyret. Ble interessert i
stillingen i fjor da den ble lagt fram på generalforsamling. Revyen, Hytta,
Kroa og undergruppene er underrepresentert. Hovedstyret tar mye
avgjørelser og vil være med å utforme linjeforeningen. Vil ta kontakt ut mot
undergruppene sånn at de vet hvem jeg er og de vet hvordan de skal kontakte
meg.
Spørsmål: Hvordan skal du være et bindeledd mellom alle undergruppene
og gjengene?
H: Ta kontakt med alle gjenger og undergrupper, sånn at de vet hvem de
kan kontakte, og informere hvordan de kan kontakte meg.
Martin: Være synlig, selge seg selv som representant. Har vært med i BV
og badstuprosjekt, og vil derfor fortsette å være et naturlig bindeledd.
Maren: Ha en overordnet oversikt, det blir lettere å ta kontakt for
undergruppene og gjengene med den som er ansvarlig.
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A: Ha faste møter med undergruppene så langt det er praktisk, vil fortsette
å være med på undergruppene sine arrangement, og Aarhønen sine
arrangement.
Spørsmål: Hvis du måtte velge en undergruppe å være med i, hvilken? Og
hvis du skulle starte en ny, hva ville det blitt?
A: Vært med i Revy og VB. Ny: Håndarbeidsgruppe for de som vil stikke
Aarhøneartikler.
Maren: Revyen og Bjelkeklang. Ny: Supporterklubb for FKS.
Martin: Revyen og Bryggegjengen. Ny: Diskusjonsgruppe
H: Kroa. Gjeng som deltar i forskjellige idretter, prøve ut og bruke noen
uker på det.
Spørsmål: Har du noen konkrete planer for vervet?
A: Skrive styringsdokument for oppretting av undergruppe.
Maren: Få oversikt over undergrupper og hvilken kontakt de vil ha med
Hovedstyret
Martin: Samle foreningen mye mer, sånn at alle er med i Aarhønen. Åpne
litt for å gjøre det lettere å være med på forskjellige prosjekt og involvere
de forskjellige gjengene i prosjekter.
H: Økonomien kommer til å bli en utfordring. Veldig stor forskjell på
pengebruk, vil få oversikt over det.
Avstemning:
Amalie: 41 (32,5 %)
Henning: 59 (46,8 %)
Maren: 20 (15,9 %)
Martin: 5 (4 %)
Blank: 1
Ingen har over 50% Det blir derfor en ny runde med Henning og Amalie.
Spørsmål: Hva gjør du med grupper som ikke vil inn i Aarhønen?
A: Undergruppene skal beholde det de vil av sin frihet, særlig de med eget
organisasjonsnummer.
H: Hører hvorfor de ikke vil det, og prøve å forbedre oss.
Spørsmål: Beste råd for å opprette en undergruppe?
A: Finn likesinnede, finne navn, opprette facebookgruppe.
H: Gjør det, bruk blæstekanaler, håper å få i gang et styringsdokument så
man vet fremgangsmetode.
Avstemning:
Henning: 67 (55 %)
Amalie: 51 (42 %)
Blank: 3
Henning Fürst Tyvold er valgt til Skogvokter.
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3. Notarius Publicus
Tre forhåndsmeldte kandidater: Ingeborg Onstein, Hallvard Skrede og Oda
Mohus.
Appeller:
Oda: 1. klasse. Har vært med i Krogjengen, har blitt glad i HMA, alle kan
finne sin plass her og alle blir tatt godt imot. Velkomsten var helt fantastisk.
Notarius Publicus virker spennende, å fikse småting og hjelpe HS i jobben
de gjør.
Hallvard: 1. klasse. Har veldig mye glede av linjeforeningen. Vil være med
å bidra og være med på videre utvikling av linjeforeningen. Er ryddig og
ikke avslutter før jobben er ferdig
Ingeborg: 2. klasse. Har vært med i FadKom Dragern, og er nå i styret til
NTNUI roing som økonomisjef. Vært med i OmKom. Vi trenger bedre
system for lagring av dokumenter. Klør etter å rydde på kontorene.
Spørsmål: Viktigste arbeidsoppgave til Notarius Publicus?
I: Det er veldig sammensatt, en del holde orden, og administrativt. Viktigst
å holde orden.
H: Ha ansvar for eiendelene til HMA mest utfordrende.
O: Ha orden på alt av dokumenter er viktig og at alle vet hvor man får tak i
dokumenter og referater.
Spørsmål: Den gjeveste stillingen i Aarhønen. Hvordan sørge for at alle
føler seg velkomne?
O: Døra på Høna åpen, sitte der og smile og si hei, da kommer folk inn.
H: Folk bør ha mer tilgang på kontorene.
I: Høna er en bra rekruteringsarena, det må alltid være tilgang på kaffe og
kaffekopper, og ha et lager av kjeks som undergruppene kan ta av og krite
til kontortid.
Spørsmål: Ser noen av dere et behov for styringsdokument?
I: Absolutt, hvordan man arkiverer og hvordan man har kontortid på Høna.
H: Ja, men overfører fra person til person og det er mange dokumenter å
holde styr på.
O: Fint å ha klare retningslinjer for hvordan man får tak i ting.
Spørsmål: Rask å skrive på PC?
O: Ja
H: Ja
I: Ja
Avstemning:
Ingeborg: 56 (45,5 %)
Hallvard: 7 (5,7 %)
Oda: 60 (48,8 %)
Blank: 0
Ingen fikk over 50 % og det blir en ny runde med Ingeborg og Oda.
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Spørsmål: Er du en ivrig møtebaker, og hva er favorittkaka?
O: Er glad i å bake, torobrownie med sjokolade eller gulrotkake.
I: Veldig glad i å bake, oreokake best å spise, ikke imot å prøve nye som
f.eks. eplekake.
Spørsmål: Hvordan hjelpe de andre i Hovedstyret med deres oppgaver?
I: Være til disposisjon, undergruppene lever av oppgaver de får i HS, har
god innsikt i økonomi
O: Være et hyggelig fjes, spørre, kan hjelpe til med å rydde AKT-rommet
og andre småting.
Ingeborg: 54 (45 %)
Oda: 66 (55 %)
Blank: 1
Oda Mohus er valgt til Notarius Publicus.
4. Ceremonimester
Tre forhåndsmeldte kandidater: Ida Haveraaen, Gina K. Gjelten og Erik
Nygaard.
Gard Hoftstad, Maren Mood og Amalie Ravnåmo takker nei til benking.
Eirk: 1. klasse. Vil få mer giv i fellesskapet vi har. Vil være med i team som
skal lage fadderperiode og arrangementer. Noe av det viktigste er å ha det
bra. Synes nye impulser og nye ideer er bra.
Gina: 1. klasse. Har vært med i Ceremonigjengen i et halvt år, vil ta det
videre som Ceremonimester. Bidra til skapefellesskapet er veldig gøy, og
spennende å ha litt ansvar og kontroll. Og vil være med på å holde
samholdet vi har i Ceremonigjengen allerede.
Ida: Arrangementene er noe av det viktigste vi har for å skape
fellesskapsfølelse på tvers av klassetrinn. Vil nå ut til flere og være med å
styrke det. Har arrangert både ball og idrettsarragement tidligere, har da
innblikk i utfordringer. Har ledererfaring fra tidligere, og er veldig gira.
Spørsmål: Fadderperiode; hva tenker dere og eget opplegg for de som ikke
drikker alkohol
I: Få ned drikkepresset i fadderperioden, det er mange som kjenner på det.
Ha fokus bort fra alkoholdrikking, men har fokuset på aktiviteter.
G: Ikke snakke om alkohol før arrangementer, legger mindre vekt på det.
E: De nye skal bli en enhet, så er ikke vits i å lage alternativt opplegg, men
heller legge opp til at det ikke trengs å drikkes.
Spørsmål: Har dere forslag til nytt arrangement for linjeforeningen?
G: Ikke som kommer på med en gang. Er veldig åpen for innspill.
I: Hadde vært kult med hagefest, som funker på senhøst eller vår.
E: Det er mange store arrangement, det er kanskje ikke så mye plass til nye
store.
Spørsmål: Hva vil du gjøre for at det skal bli attraktivt for alle å komme på
arrangement i fadderperioden? (Uansett edru eller full)
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E: Må være god stemning og god atmosfære uten å må drikke seg full to
uker i strekk.
G: Du trenger ikke si, du trenger ikke si at man ikke trenger å ta med, men
bare ikke snakke om det.
I: Skal bli kjent på tvers av faddergruppene, skal gjøre de trygge, og mener
derfor at det skal være ok med alternativt opplegg.
Spørsmål: Hva skal vi gjøre bedre? Har noen andre linjeforeninger
arrangement som bra?
E: Skal se på hva som har blitt gjort før, men prøve å vri litt på rammene,
diskutere litt alternative løsninger, få ut det gamle som ikke trenger å være
der.
I: Det viktigste er å nå ut til flere byggstudenter. Viktig å inkludere flest
mulig.
G: Blæsting er veldig, veldig viktig, og å ha et godt samarbeid med
Blæstegjengen, for å nå ut til alle.
Spørsmål: Det er mye tradisjoner i HMA, har dere kjøpt Historieboken?
G: Har ikke kjøpt, men kan se meg med den i morgen
E: Ikke kjøpt enda
I: Maren(bor med) har kjøpt den, så leser i den sammen. Fasinert av
Aarhønebingo og Eddievalen og all historien.
Avstemning:
Ida: 28 (25 %)
Gina: 40 (35 %)
Erik: 44 (39 %)
Blank: 1
Ugyldig: 1
Ingen har over 50 %, det blir derfor en ny runde med Gina og Erik.
Spørsmål: Flere som ønsker lavterskeltilbud, kan dere se for dere noe?
E: Har tenkt på det, men Ceremonigjengen gjennomfører store ting, de små
det er mulig å få til samarbeid der, men det kan bli vanskelig. Mer Kroa sitt
ansvar.
G: Være mer involvert med Krogjengen, og det er mye nytt, så må være
åpen for nye idéer.
Spørsmål: Har 105-årsjubileum, har dere tanker rundt det? Er det noen
tradisjoner dere ønsker å sette ekstra fokus på?
G: Har ingen konkrete idéer. Det må være flere i år. Sørge for å få med alle,
og lage et stort og bra arrangement.
E: Gikk glipp at Bursdagsfesten i år, men det er viktig at det blir stort.
Spørsmål: Hvordan tenker dere å utnytte muligheten til å strukturere en
gruppe under dere, og bruke de?
E: Har lyst til å «vaske litt opp», men man kan alltid gjøre det bedre, gjøre
det billigere, men jobber innenfor ganske begrensede rammer, bryte de litt
ned.
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G: Håper å kunne være med i alle ledd, være med å lage fadderopplegg,
arrangementer, økonomiansvarlig. Alle skal jobbe sammen og bli sett og
hørt.
Spørsmål: Setter pris på swing, hvordan er dansefoten?
E: Ivrig men litt dårlig koordinasjon.
G: Det er veldig gøy, er viktig og moro, men er ikke så flink selv.
Spørsmål: Er du med i Ceremonigjengen?
G: Ja
E: Nei
Spørsmål: Gjøre forandringer på arrangement, hvilke?
G: De har vært med på til nå, har vært veldig bra, tenker ikke så store
forandringer, men vil se på det i samarbeid med CG, men de er veldig bra.
E: Skal ikke endre hendelsesforløpet på arrangementene, men logistikk
rundt. Endre hovedrammene rundt, få det billigere, andre steder, bedre mat.
Erik: 43 (39 %)
Gina: 60 (55 %)
Blank: 7
Ugyldig: 1
Gina Gjelten er valgt til Ceremonimester.
5. Industriminister
En forhåndsmeldt kandidat, Elise Sophie Christensen.
Appel:
2. klasse, byttet til bygg etter et halvt år på nano, rett inni Revyen, og så i
Industrikontakten, har det gøy og har ansvarsfulle oppgaver. Det gjør meg
motivert til å fortsatte, få IK like bra som har vært i år. Fulle
bedriftspresentasjoner og stolt av Oppbygging, motivasjonsdagen til IK.
Liker å ha mye å gjøre.
Spørsmål: Hvordan sørge for at overgang blir smud?
-

Har som mål å vise hvilke mål og muligheter man som byggstudent har.
IK inn i HS vil bli mer inkluderende, og folk er med på involveringer og å
vise seg frem.

Spørsmål: Omstrukturere i IK?
-

IK har fulle bedpresser, så alle får ikke mulighet til å være med. IK mer
samarbeid med TP, så reklamere mer for deres bedpreser.

Spørsmål: Hvorfor ikke med på revy i år?
-

Det ble litt mye, har mye med sommerjobbhjelpen det er i januar, var å så
den, elsket den.

Elise: 114 (100 %)
Blank: 0
Elise Sophie Christensen er valgt til Industriminister.
6. Financeminister
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To forhåndsmeldte, Jørgen Sørbøl og Knut Reidulff.
Ingeborg Onstein benket, takker ja.
Knut: 1. klasse, trives veldig godt på bygg og i vervet i Krogjengen. Har
bekgrunn innenfor økonomi og regnskap, driver enkeltmansforetak. Som
medlem i HS skal jeg være representant, sosial og imøtekommende.
Jørgen: 2. klasse. Være med som Financeminister er den måten jeg kan være
med å bidra med best. Har litt økonomierfaring fra revy og fag. Vil
samarbeide med Skogvokter for å få midler til nye undergrupper.
Ingeborg: Er økonomiansvarlig i NTNUI Roing og i Dragern. Har veldig
lyst til å være med å bidra til linjeforeningen, og stilte ikke opprinnelig til
dette vervet, da vet ikke om jeg har nok tid.
Spørsmål: Hva gjør du når du sitter siste time før omsetningsoppgave skal
leveres?
K: Ringt moren min som er regnskapsfører, ta kontakt med forrige
Financeminister.
I: Altinn, der står alt hva man kan gjøre. Og høre med tidligere
Financeminister.
Spørsmål: Hvordan gjøre det med økonomigruppa?
I: Skal følge god regnskapsskikk, det må fikses for å få oversikt over
pengene til foreningen.
J: Starte med vinkveld for alle økonomiansvarlige, jobbe sammen for å fikse
strukturelle utfordringer.
K: Ha vin/taco-kveld, bli kjent, min erfaring hjelper de til å lære det og få
det til.
Spørsmål: Trenger vi nye måter for å overføre penger?
J: Best økonomi av linjeforeningene, jobbe mer med IK nå som de er inne i
HS.
K: Enig, holde oversikt og struktur. Holde det åpent for alle.
I: Få på plass nye rutiner for at de som holder på med økonomi
Spørsmål: Er dere villig til å delta på økonomi- og momskurs?
I: Ja
J: Ja
K: Ja
Spørsmål: Vil dere ta med undergruppeøkonomiansvarlige på kurset?
I: Det er ikke alle som trenger moms, kan ta et vanlig økonomikurs, men vil
ta med de som trenger det.
J: Ta med de som vil.
K: Ja
Avstemning:
Ingeborg: 38 (34 %)
Jørgen: 16 (14 %)
Knut: 56 (50 %)
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Blank: 2
Ingen fikk over 50 % av stemmene, og det er ny runde mellom Ingeborg og
Knut.
Avstemning:
Ingeborg: 38 (39 %)
Knut: 58 (60 %)
Blank: 1
Ugyldig: 5
Knut Reidulff er valgt til Financeminister.
7. Sjefredacteur
Mathias Nesse er eneste forhåndsmeldte kandidat.
Auden Seming Gløtvold Byrne og Jørgen Sørbøl blir benket, takker nei.
Amalie Ravnåmo blir benket, takker ja.
Ole Kristian Rønning blir benket, men er ikke til stede.
Mathias: 1./2. andre, bytta fra petroleum. Vært med på revy, og blitt kjent
med folk fra alle trinn, og lyst til å engasjere meg mer. I stedet for å vente
et helt år til neste revy, stille til Hovedstyret. Kan prate med alle gruppene
gjennom informasjonskanalene. Har PR-erfaring.
Amalie: 2. kan å lede en PR-gjeng. Veldig glad i Spikers Kårner. Har vært
med i Blæstegjengen, og stilte til Sjæfus Blæstus i fjor.
Spørsmål: Hvordan dele inn i en gjeng?
A: Ha arbeidsoppgaver grafikergjeng eller tekstgjeng i stedet for
Blæstegjeng eller Nettgjeng.
M: Har ikke noen konkrete planer, kan komme inn med friske øyne, skal ta
opp et styre under meg, og er åpen for innspill.
Spørsmål: Hvordan skal man lokke folk til å være med på lettkledde
midtsider?
M: Bruke mitt sjarmerende smil og tilby gratis oppmerksomhet. Love bra
med cred.
A: Vet ikke, ta kontakt med Marcus for å høre hvordan han har klart det.
Spørsmål: Mange som går Vann er ikke så mye med. Hvordan vil du få ut
info til de og få de med?
A: man kan starte med noe som er veldig enkelt, få informasjon til
Valgrinda, er nabo, så det er lett. Få plakater og påminnelser dit.
M: Glad i dialog og bli kjent med flere. Høre direkte hva folk føler kommer
fram og ikke.
Spørsmål: Stor gjeng og mange søknader, hvordan velge?
M: Arbeidsmengde må være opp til hva de selv ønsker. Brenne for det så få
utfolde sine interesser.
A: Vanskelig med dette. Det er ikke satt størrelse på gjengen. Begrense seg
litt i begynnelsen. Kjedelig å være med i en gjeng når man ikke har noe å
gjøre. Legge seg på et mellomnivå.
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Spørsmål: Spikers Kårner er uinteressant, hva tenker om litt mindre
kosesaker?
A: Skal ta opp en Redacteur som skal få gjøre som vedkommende vil,
selvfølgelig ha litt oversikt, men skal ikke legge for store føringer.
M: Redacteur og Nettmester skal tas opp og de skal få gjøre hva de vil. Høre
med Skogvokter hva gruppene vil ha med i SK. Sjefredacteur og Redacteur
som bestemmer.
Amalie: 35 (33 %)
Mathias: 66 (63 %)
Blank: 4
Mathias Nesset er valgt til Sjefredacteur.
b. Studentrepresentant Fondsstyret
En forhåndsmeldt kandidat, Håvard Eggen Kristensen.
Sondre Gran takker nei til benkingen.
Appell:
3. klasse. Vært med på mye av det Aarhønen har å tilby. Alt for mange som
ikke vet om Fondet. Lage promovideo og vise hvilke muligheter man har
med Fondet. Viktig å ha en bærekraftig utvikling. Legge til rette for
gjennomslag for nye idéer.
Spørsmål: Skal på utveksling?
-

Ja, til Spania, men har kjæreste her, så kommer opp ofte.

Spørsmål: Hvordan spare penger i framtiden?
-

Det kommer gode søknader og da må man bruke penger, men vil generelt
at det skal gå i overskudd.

Håvard: 95 (98 %)
Blank: 2
Ugyldig: 1
Håvard Eggen Kristensen er valgt til ny studentrepresentant i Fondsstyret.
c. Yngre høyhet Fondsstyret
Forhåndspåmeldte: H.H. Vokteren av Ludølbrettet Hallvard Hotvedt og
H.H. Den Taktlause Rolf Christensen Andersen.
H.H. Den Taktlause
Søker da en viktig periode som kommer, og det er mange store gode
prosjekter som har blitt gjennomført. Fondet bidrar på mange forskjellige
plan. Har opparbeidet nær kjennskap gjennom OmKom, HS og IK.
Aarhønen som gjør at husker studietida som et god periode, vil bidra til at
andre skal føle det også.
H.H. Vokter av Ludølbrettet
Halla damer, skulle gjerne vært i Trondheim med dere. Er en grunnstein i
linjeforeningen. Kommer til å stille meg positiv til å godkjenne
lavterskeltilbud. Gi penger til tiltak som fremmer tilbud til byggstudentene.
Vil i fremtiden være med å holde fondet over de 100 000 som er satt som
minstegrense.
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Rolf: 26 (28 %)
Hallvard: 62 (66 %)
Blank: 6
d. Revysjef (endring i agenda)
Tre forhåndsmeldte Hilde Vestre Sem, Ådne Himle Matland og Frida
Nygaard.
Jørgen Sørbølblir benket – takker ja.
Bjørn Håkon Elgen Semb – takker nei.
Hilde: Holdt på med teater siden barneskolen, vært med på 10 forestillinger
før kom til Trondheim. Har vært med på to byggrevyer, og hatt det veldig
artig. Har hatt det veldig bra og klør i fingrene for å ha litt mer ansvar. Har
derfor fulgt ekstra godt med på revyestyret i år og hvordan man skal
engasjere og gi beskjeder og fulgt med på hvordan man kan ha en veldig bra
revy.
Ådne: 1. klasse. Vært med på revyen i år og hatt et veldig bra med det. Gått
ett år på folkehøgskole med revy og da lært mye om hvordan man setter opp
en revy.
Frida: 1. klasse. Brenner for revy og hatt det veldig gøy da var med i år.
Startet revy på vgs. Har vært med på teknisk, band, PR og skriving. Er god
med fargekoder og tusjer og flink til å ta i et tak.
Jørgen: 2. klasse. Det er viktig å ha et godt styre rundt seg. Det er utrolig
gøy å være med på revy, og det er den beste måten man bli kjent på tvers av
trinnene.
Spørsmål: Hvis deltagerantallet fortsetter å øke, hvordan løse det så alle får
bidra sånn de vil?
J: Det skjer ganske naturlig, det er en innholdsansvarlig og andre folk som
kutter, og man finner andre roller, og vi gjør det for fellesskapet.
F: Litt flere undergrupper, trodde det var flere grupper, også blir det lettere
å få oversikt for undergruppene og god kommunikasjon og kan man jobbe
med mer spesifikke oppgaver.
Å: Liker at det er en stor gjeng, da kan alle bidra, og litt kjedelig hvis man
blir kuttet og ikke får stå på scenen, men man får bare fortsetter som vanlig,
da det er mye å gjøre.
H: Kommer ikke til å få ha 200 stykk på scenen, men det er hele prosessen
frem mot resultatet om er morsom, og det er mye som blir gjort før scenen,
skriver sanger og sketsjer og velferd. Rekruttering til velferd litt dårlig, og
man må komme med andre ting det går an å bidra på.
Spørsmål: Involvering av kapellmester og innholdsansvarlig?
Å: Følte ting fungerte bra i år. Ha kontakt og snakke sammen og lage en
god struktur.
H: Styret har gjort en bra jobb i år. Revysjef er ansvarlig for at
kommunikasjon er god og at de andre samhandler bra.
F: Samla styre allerede fra starten av januar.
J: Åpen for å starte samarbeid tidlig.
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Spørsmål: Det er ofte stille på høsten, har dere noen konkrete tiltak for å
synliggjøre revyen på høsten?
J: AKT hadde skuespill for 1. klasse, pizza etter filmvisning. Være kreative
og ha infomøte med 1. klasse
F: Sitter på film og videomateriale, kan lage promofilm, skuespillet for 1.
klasse må med. Ha sketsj live, og informere.
H: Få til sketsj for 1. klasse. Man må ikke være skuespiller, må si det hele
tiden. B:V kan være med å snekre, og man kan involvere andre
undergrupper. Pizza etter revyvisning. Snakker med alle om revyen og man
må være positive.
Å: 1. klasse lite folk som ble med, men det er alltid forbedringsmuligheter,
litt promotering og kreativitet vil hjelpe.
Spørsmål: Har nå et ganske åpent styre, hvilke medlemmer vil dere ha med?
Å: Kan få velge sjøl, velge styre som har kompetanse, høre med de som har
vært tidligere, synes de i år funket bra.
H: Alle stillingene som var i år må med. Ha velferdsansvarlig, det er mye
jobb og burde ha en plass i styre, det hjelper. Det er noen roller som fylles
tidlig, og øsker å ha inspisient i styret.
J: Bra i år, kanskje ha med velferdssjef og PR-sjef.
F: Snakke med de som har vært med, høre med det som har fungert eller
ikke. Ha to kapellmestere, og ha f.eks kostyme med på møter.
Hilde: 59 (58 %)
Ådne: 21 (20,5 %)
Frida 12 (12,7 %)
Jørgen: 8 (8 %)
Blank: 2
Hilde Sem Vestre er valgt til Revysjef.
e. Krosjef
Det er to forhåndsmeldte kandidater, Eirik Hagtvedt og Miriam Nilsen.
Ådne Dybdalen blir benket, takker nei.
Auden Seming Gløtvold Byrne blir benket, takker nei
Torkel Sundahl blir benket, takker nei.
Per Jesper Josefson Urnes blir benket, takker nei.
Eirik: 1. klasse. Har vært med i Krogjengen i et halvt år, dessverre har det
ikke skjedd så mye på Kroa i det siste. Vil ha hyppigere arrangementer og
ha lavterskeltilbud. Det var mye som skjedde på Kroa før og vil at det skal
bli sånn som det.
Miriam: Har hatt lyst til å være med siden jeg så Aarhønestyret
(Hovedstyret) for første gang. Liker å engasjeremeg og å ha ansvar. Alle
skal føle seg velkommen, det skal være mange tilbud, det skal være billig
øl, jeg skal være en god leder, liker å ta en fest i ny og ne og alle skal føle
seg velkomne på Kroa.
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Spørsmål: Nå må man søke skjenkebevilling for hvert arrangement,
hvordan vil dere løse dette?
M: Søke i god tid, skal få en ny ordning på det, med en permanent bevilling,
må sette seg inn i det.
E: Det må planlegges i større grad for å få bevilling til de arrangementene,
eller få en permanent.
Spørsmål: Hvordan skal Kroa konkurrere med UKA?
E: Gjøre Kroa til et utrolig kult sted for å komme på Quiz eller fylla.
M: Ha vors på Kroa.
Spørsmål: Hvor ofte skal Kroa være åpen, og har dere idé til nytt
arrangement/temafest?
M: Quiz, ha det fast, i hvert fall annen hver uke. Pokerarrangement hadde
vært veldig kult.
E: I starten ha en gang i uka og se hvordan det blir og hvordan det funker
og hvor mange som møter opp. Kommer ikke på noe nytt, men
Ådne(Barsjef) har en haug med kule idéer
Spørsmål: Kan dere ha vors på en hverdag?
E: Mulighet for store vors på Kroa, så hvis interesse for det.
M: Veldig for. Vil være en god leder og en god lytter,
Spørsmål: Slagord eller setning for å fronte Kroa?
M: Kommer ikke på noe, får forslag fra salen: «Åpen for alle!»
E: «Come as you are!»
Spørsmål: Åpne for brygging?
M: Regler for sanitære forhold, åpen for det hvis det funker.
E: Er stor fan av å brygge selv. Det må være stor nok plass til det. Det funket
før så veldig åpen for det.
Spørsmål: Favorittdrink?
M: Mojito
E: Daquiri
Eirik: 76 (78 %)
Miriam: 18 (18 %)
Blank: 4
Ugyldig: 1
Eirik Hagtvedt er valgt til Krosjef.
f. Godsbestyrer
En forhåndsmeldt kandidat, Vegard Skagseth.
Bjørnar Valøen blir benket, takker ja.
Petter Eiken blir benket, takker nei.
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Vegard: 2. klasse. Har vært med på badstudugnader. Hytta er en av de mest
verdifulle eiendelene linjeforeningen har. Er populært å dra dit. Vil ikke
sette stopper for festen.
Bjørnar: Vil sette inn flere regler. Det er brukt mange timer på hytta og
badstua, og det vil bli svartelisting hvis folk ikke bruker det riktig. Har bra
engasjement. Skal gjennomføres ganske mange dugnader.
Spørsmål: Mye bruk av hytta, men hvordan få flere folk til hytta?
B: Det er ingen problem, det blir booket.
V: Litt høyere terskel for å dra til Hytta i ukedagene, men må oppfordre til
å dra i ukedagene også.
Spørsmål: Rom for å sette ned prisen i ukedagene for å få flere til Hytta?
V: Litt, men det koster å bruke den
B: Nei, det skal ikke være noe billigere å ta turen i ukedagene enn i helgene
Spørsmål: Heve prisen?
B: Så lenge ikke gjestedagene går ned, ja.
V: Vil ikke sette opp for medlemmer i Aarhønen. Vil sette inn varmepumpe
når vi får vekselstrøm. Da vil vedforbruket gå ned.
Spørsmål: Hvordan ta opp gjeng?
V: Vil velge den beste kandidaten og de som kan ta i et tak.
B: Hovedsakelig oppussing som skjer. Oppsynsmann det viktigste, må
kunne gjøre en del ting, hovmester og økonomiansvarlig er ikke de
viktigste.
Spørsmål: Hvordan overføre eierfølelsen til nye studenter?
B: En utfordring, vi har hatt badstuprosjektet, men DG og UKA kaprer folk,
så har ikke noe godt svar.
V: Få de opp tidlig så de vet at de har tilbudet.
Vegard: 40 (45 %)
Bjørnar: 45 (51 %)
Blank: 4
9

Eventuelt
a. Søk til de andre stillingene!
Det er mange stillinger som har søknadsprosess og de har søknadsfrist
26.02, send søknad eller benking til opptak@aarhonen.no. Det er ikke helt
satt, men det er i utgangspunktet kun de stillingene som er der, men send
inn en søknad uansett, og det kan være flere intervjurunder.
b. Jubileum 105 år
Åpnet er stålskrin som hadde vært lukket i 47 år ved 100-årsjubileumet.
Finn «H.M. Aarhønens historiebok» på facebook hvis du vil være med å gå
igjennom det.
Hadde ved 100-årsjubileet én uke med arrangementer for alle. Det er leder
for jubileumskomité som styrer med sammen med Ceremonimester.
c. Studentersamfundet har valg neste uke
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Kom og stem.
d. Bil
Oppfordring: Meld linjeforeningen inn i Trondheim Bilkollektiv, da kan
man spare masse penger på bil.
e. Lydinntekter
Det er ganske store inntekter på lydutleie. Det er et forslag å dele inntektene
sånn at ikke alt går til AKT.
f. Skrivefeil i statuttene
§2-1 «med» eget organisasjonsnummer. Som tidligere nevn i referatet.
10

Møtekritikk
Kritikk til OmKom for ikke å sjekke opp statuttene tidligere.
Skrivefeil i innkalling ++, det burde ikke skje.
Det burde være et system for sjekke om alle er medlemmer.
Abakus har et system med digital stemming som er satt opp mot
studentnummer.
Kritikk fra livestream, tar lang tid med alle valg.
-

Poenget med å ha færre var å ha høyere kvalitet på valget. Har nå hatt
det.

Kritikkverdig at tellekorpset drikker alkohol under valget.
-

Litt uenighet i salen.

Vil se alle nye i HS og nyvalgte framme.
-

De kommer rundt i klasserommene.

Får aldri se noen oppfølging av valgløfter.
Ros til alle som har møtt opp og holdt ut.
Ros til de som har fikset skjenkebevilling
Ros for bra servering og til de som har jobbet med det.
Møtet er hevet kl. 21.30.
Protokollvitner:

Dato:

Dato:

_________________________
Kristoffer Torbjørnsen

________________________
Sondre Evjen
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