Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Arkiv : Egget
Møtetype

:

Generalforsamling

Nr.

:

Tid, sted

:

21.02.2018 16:15, Auditorium S2

Ref.

: OM

Tilstede

:

127, 125 med stemmerett 17:23

Neste møte

:

Februar 2019

Post

Sak

0

Orientering om prosedyrer

Sted:

Gløshaugen
Frist/ansvar

Kanzler Marie Bjørndal gjennomgikk møteprosedyrer:
1

Én finger for innlegg, gir taletid på 1 minutt.
To fingre for replikk, gir taletid på 30 sekunder, maks 2 replikker
per innlegg.
Saksopplysning er gitt ved T-tegn.
Hold opp utlevert lapp med tall for å komme seg på talelisten, hvis
man går ut av rommet skal man legge fra seg lappen.
Dersom det stilles spørsmål går svaret foran på listen.
Jazz-hands og partyhatt for ting som er bra/gøy.
Godkjenning ved akklamasjon betyr at salen klapper

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent med akklamasjon

2

Valg av ordstyrer
Kanzler Marie Bjørndal ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon

3

Valg av referent, protokollvitner og tellekorps
Notarius Publicus Oda Mohus ble valgt til referent ved akklamasjon
Thea Ingeborg Skrede og Mari Eggan ble valgt til protokollvitner ved
akklamasjon
Knut Reidulff, Gina Gjelten og Ingeborg Onstein ble valgt til tellekorps
ved akklamasjon

4

Presentasjon av årsmelding 2017
Hovedstyret:
-

Åretur (145 stk)
Generalforsamling
Styreopptak
Gjengopptak vår (27 nye inkludert fadderkomiteen)
Deltatt på Jonathanfest
Prøvelser og dommer
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-

Kompendiesalg Anleggsteknikk
Gjengopptak høst (22 nye)
Organisering av Movemberlag

Ceremonigjengen:
-

Bursdagsfest
Aarhønelekene (146 stk)
17.mai frokost (100stk)
Fadderperiode
Immatrikuleringsball
Julebord (110 stk)

Fadderperiode:
-

13.08: Kick-off for faddere
14.08: Kom-i-gang-dag på gløshaugen
15.08: Informasjon fra fakultetet. Velkomstgrill og spill på Kroa
16.08: Immatrikuleringsfest
17.08: Teknapresentasjon. The Bygg Games
18.08: Låvefest
19.08: Togafest
20.08: Aarhønen rundt
21.08: ravefest med Broderskabet
22.08: Tour de Trondheim
23.08: Teknologiporten inviterer til grilling
24.08: Leilighet til leilighet
26.08: Prøvelsene. Avslutningsmiddag.

Spikers Kårner:
-

6 fysiske utgaver
3.utgave sendt ut til nye studenter over sommerferien

Industrikontakten:
-

Oppbygging 2017
IK-leder i Hovedstyret
25 bedriftspresentasjoner (10 på våren, 15 på høsten)
Tilrettelegging for samarbeid med Teknologiporten
Sommerjobbhjelpen
Prosjekt Studentstøtte hadde 4 møter

Jubileumskomiteen:
-

Leder tatt opp ved styreopptaket
Leder deltok på møte med Høyheter i Oslo i sommerferien
Komitemedlemmer tatt opp både på vår og høst
Planlegging og feiring av 105-års jubileum i 2018
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H.M. Aarhønens Fond:
-

-

Kontortid 1 gang i semesteret
Investeringer:
- iMac + harddisk til Egget: ca. 25 000 kr
- iZettle kassesystem Kroa: ca. 12 000 kr
- Badstuåpning på Hytta: 1650 kr
- Krans til begravelse til tidligere Regent Petter Aune: 2050 kr
- 2. avdrag på lånet fra Vedal: 50 000 kr
- Badstu på Hytta: 20 000 kr (innvilget i 2016)
Renteinntekter: 11 032 kr
Saldo per 31.12.17: 1 027 145 kr

Undergrupper:
-

Hyttestyret:
- Åpning av badstua
- 443 personovernattinger
- Leiepriser økt i september til 50/100 per døgn
- Vaskedugnad

-

Krostyret:
- Søknad om permanent skjenkebevilgning. Kroa stengt.
- Søknad godkjent i oktober, trer i kraft i januar
- Tettere samarbeid med andre linjeforeninger som har kjeller på
Moholt
- 21 arrangementer

-

AKT-styret
- Hyttetur til Døvehytta
- 3 utsolgte forestillinger
- Nytt styre
- Filmvisning
- Velferdssjef tatt opp
- Mikrorevy for å markere 20-årsjubileum
- Utleie av utstyr hele året

-

Vandrende Bjelke:
- 24 turledere på våren og høsten
- Generalforsamling
- Valg av nytt styre
- Turmøte vår og høst 2017
- 23 turer med totalt 334 deltakere

-

Bjelkeklang
- 18 øvelser på vårsemesteret og 18 på høstsemesteret
- 10 opptredener på vårsemesteret og 7 på høstsemesteret

-

Bygg:Verksted
- Veggkurs i samarbeid med BM4 (ca. 100 påmeldte)
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- Hjelpe Dødens Hinderløp
- Knivkurs
- Høyttalerkurs
- Juleverksted
- Oppussing av kontoret
-

Dragern
- 14 medlemmer
- SMASH i Trondheim
- 10-årsjubileum
- 10 arrangementer på vårsemesteret og 9 på høstsemesteret

-

ByggBang
- To nye gitarister i 2017
- Samtlige medlemmer deltok på revyen 2017
- 4 konserter

-

Bygg Treningsgruppe
- Vår: skiturer på initiativ fra medlemmer, løpetur på onsdager og
bootcamp i Høyskoleparken
- Høst: løpeturer på onsdager
- Post under fadderperioden
- 48 løpere til “Bygg tar over UKA Rundt”

-

PMS - Piker Med Spiker
- Byggeplassbesøk med Betonmast
- Retningsvalg- og karrierekveld
- Pokerkveld på Kroa
- Markering av kvinnedagen med kake
- Ost- og kjekskveld med opptaksinformasjon
- Besøk på Nidar Sjokoladefabrikk
- Betongverksted

-

FK Steindølene
- FKS Damer: nytt trenerteam, 2.plass i serien til sommeren, leder
nå serien foran fjorårets vinner
- FKS 1: 3.plass i studentligaen, ligger nå på 4.plass
- FKS 2: 5.plass i studentligaen, stor del av stall på utveksling så
resterende spillere er fordelt på 1 og 2
- FKS 3: 15.plass til sommeren, ligger nå på 9.
- FKS 4: Nyoppstartet av 1.klasse, 15.plass etter halvspilt sesong
- Generelt: Samlet alle lagene under samme administrasjon samt
ny sponsoravtale.

-

Aarhønens Pikobryggeri
- Brygget flere batcher med øl
- Post på rebusløpet i fadderperioden sammen med Krogjengen

-

Historiebokkomiteen
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- Begrenset aktivitet
- Jubkom har undersøkt Stålskrinet
- Gjort opp status for salget så langt, 436 bøker solgt siden 2013
Annet:
5

Redd Barna
Jonathankomiteen donerte 25 000 til kreftforeningen og 25 000 til
Røde Kors sin leksehjelp i Trondheim
Budsjett godkjent av Hovedstyret 16.02.17
Ny hovedsamarbeidsavtale med COWI inngått 24.11.17

Orientering om omstruktureringen fra Hovedstyret
Kanzler går fort gjennom endringene som ble gjort under
omstruktureringen.
Viser først bilde av gammelt organisasjonskart, deretter en oversikt over
den nye strukturen.
De største endringene:
-

Leder av Industrikontakten nå er med i Hovedstyret,
Stillingene Redacteur, Nettmester og Sjæfus Blæstus er slått
sammen til den nye stillingen Sjefredacteur.
En ny stilling, Skogvokter, er opprettet. Skogvokter fungerer som
en koordinator for undergruppene, og er deres representant i
Hovedstyret.
Det er blitt opprettet et helt nytt dokumenthierarki med statutter,
styringsdokumenter og notater.

HS sin erfaring:
Positiv:
-

Mer oversiktlig og enhetlig struktur
Flere stillinger, åpner for flere folk
Større oppslutning om stillinger som tidligere ble valgt på
generalforsamling
Positivt med Industriminister i Hovedstyret og at Industrikontakten
har blitt flere
Styret i Ceremonigjengen reduserer arbeidsmengde for
Ceremonimester. Økonomiansvarlig er også avlastende for
Financeminister
God dialog med økonomiansvarlige i en flat struktur
Skogvokter har vært nyttig. Stor hjelp for særlig Kanzler og
Notarius Publicus. Undergruppene føler seg mer inkludert.
Bedre opptaksprosesser fordi Skogvokter har ansvaret.
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-

Flere kan stille til Kanzler
De tre gamle gjengene i Redactionen konkurrerer ikke lenger om
ressurser
Ledermøtet borte, HS tar økonomiske avgjørelser

Ting som kan jobbes videre med:
6

Dokumenthierarkiet fungerer ikke i praksis enda
Gjenstår en del jobb for å etablere Skogvokter og skape et tilbud
undergruppene benytter seg av
Fjerne skillet mellom de tidligere gjengene i Redactionen. Større
gjeng gjør også kommunikasjonen vanskeligere
For dårlige erfaringsoverføringer og retningslinjer for
økonomiansvarlige
Mange argumenter for å få Krosjef inn i Hovedstyret igjen.
Vanskelig å skille mellom kandidater på intervju dersom det er
mange egnede kandidater

Gjennomgang og behandling av regnskap for 2017
Financeminister Knut Reidulff gjennomgikk regnskap for 2017
Oversikt:
-

Linjeforeningen gikk 325 669,36,- i overskudd

-

Støtten fra TP er noe lavere enn forventet på grunn av de mange
arrangementene under UKA. Folk har ikke hatt like god til til å dra
på bedpres.

Hovedstyret:
-

Drift gikk 5 884,47,- i underskudd. Dette skyldes store innkjøp av
Aarhøneartikler, som vil dekkes av videresalg.
Åre gikk 10 286,25 kroner i underskudd. Dette er som følge av at
avgiften til deltaker.no ikke ble tatt med i beregning da billettprisen
ble satt.

AKT:
-

AKT gikk med et overskudd på 18 211,98,- grunn av mye
hyppigere utleie av lydutstyr enn forventet. Dette er hovedgrunnen
til at vi fra 2018 skal skille utleien fra AKT.

Bursdagsfesten:
-

Gikk 15,35,- i underskudd.

Generalforsamling:
-

772,00,- i overskudd.

Aarhønelekene:
-

Gikk 1330,- i overskudd.
Denne er veldig vanskelig å forutsi, da det i stor grad kommer ann
på antall deltakere, som varierer mye.
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17.mai-frokost:
-

272,- i underskudd

Fadderperiode:
-

1040,- i underskudd
Dette er et veldig godt resultat når det er snakk om en sum på over
100 000,-

Immatrikuleringsball
-

4071,80,- i overskudd.
Dette skulle egentlig gått i null, men gikk i overskudd på grunn av
lavere kostnader hos Samfundet enn avtalt og forventet.

Julebord:
-

284,- i underskudd.
Også dette et godt resultat på såpass store summer.

Pepperkakehuskonkurranse:
-

789,81,- i overskudd.
Brukte veldig lite av pengene det var budsjettert for.

Spikers Kårner:
-

Gikk 14 506,- i underskudd.
Det store underskuddet skyldes store utgifter rundt utsending av et
eksemplar til alle som fikk plass på Bygg- og miljøteknikk. I 2018
har vi fått bevilget støtte fra Næringslivsringen til dette.

Ceremonigjengen:
-

854,20,- i overskudd
Brukte mindre penger enn forventet på grunn av spons av særlig
premier fra COWI.

Hytta:
-

1191,90,- i underskudd
Gikk litt i minus på grunn av at vedforbruket har gått kraftig opp
etter åpningen av badstuen.

Industrikontakten:
-

364 129,70 i overskudd
Har vært litt høyere inntekter enn tidligere, da prisen på
bedriftspresentasjoner er blitt satt opp.

Motivasjonsdagen:
-

2468,01,- i underskudd.
Dette underskuddet skyldes at Samfundet her ble noe dyrere enn
avtalt og forventet.

Kroa:
-

34 094,55 i overskudd
Dette overskuddet er noe misvisende, da store deler er øremerket
leiekostnader i 2018.
Noe av overskuddet skyldes også utleie til eksterne arrangementer.
Særlig merket man store inntekter på at deltakere på de eksterne
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arrangementene ikke løste inn bongene sine.
Regnskapet for 2017 godkjent ved akklamasjon, dermed er Kanzler Marie
Bjørndal frigitt alt økonomisk ansvar.
7

Presentasjon av budsjett 2018
Budsjettet ble sendt ut med innkalling til generalforsamling. Budsjettet er
allerede godkjent av Hovedstyret.
Financeminister Knut Reidulff går gjennom endringene fra 2017:
-

AKT har nå fått en ny post kalt “Støtte lydutleie”. Denne er der
fordi lydutleien nå er skilt ut fra økonomien til AKT, men skal
støtte revyen med et planlagt beløp hvert år.

-

17.mai-frokosten budsjetteres alltid med at alle som baker kake
skal få refundert utgiftene sine. I praksis er det ikke så mange som
utnytter seg av dette.

-

Støtten til immballet fra Næringslivsringen er satt ned til 25 000.
Dette er fordi vi forventer mindre støtte derfra i år.

-

Den nye posten med lydutleie er en meget uforutsigbar post. Dette
er en av grunnene til at vi har flyttet denne posten ut av AKT, slik
at jobben til økonomiansvarlig i AKT kan bli noe lettere.

-

Spikers har allerede fått bevilget støtte av Næringslivsringen, og vil
gå i null.

-

Hytta har budsjettert med større vedutgifter. Også her en ny post
med nettleie og strøm, da vi forventer strøm i løpet av 2018.

-

Internstøtte til motivasjonsdagen er satt ned fra 50 00 til 20 00.

-

“Gjenger” er en ny post på budsjettet.

-

Jubileumsuken har allerede blitt arrangert, og gikk meget bra.

-

Kroa er blitt delt i to: Kroa og Kroa ekstern. Kroa ekstern er all
omsetningen som ikke skjer inne på Kroa, som kjøleskapet på
Høna, ÅL og når de stiller med bar på ulike arrangementer som
generalforsamling.

-

Kroa forventer betydelig høyere omsetning. Blant annet har leien
økt fra rundt 1000,- i året, til 27 600,-.
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Kommentarer til budsjettet:

8

-

Det skal settes av 10 000,- hvert år til neste jubileum om fem år.

-

Budsjettert med 267 000,- i pluss. Dette er fordi overskuddet
stammer fra IK, og det er statuttfestet at dette skal gå til Fondet.

-

Generelt ser man positivt på å gå med store overskudd, da dette
åpner muligheten for store investeringer i fremtiden.

-

Hvorfor er det kun Bjelkeklang og Ceremonigjengen som er blitt
valgt ut til å få støtte under posten “Gjenger”? Det er fordi det er
disse gjengene som tidligere har søkt om penger fra HS.

-

Er 10 000,- nok å sette av hvert år til et jubileum? Denne summer
er ment for å være en startkapital, slik at jubileumskomiteen om
fem år skal ha mulighet til å booke lokaler osv. på forhånd.

-

Kommentar til jubileumskomiteen: Vi har et mye billigere jubileum
enn mange andre. Bra jobba!

Endringer i “Statutter for Hennes Majestet Aarhønen bygningslinjens forening”
a) Presentasjon
Endringsforslag 1:
$2-1, punkt 3e)
“Med Aarhønen menes, foruten generalforsamlingen, ethvert organ
som går under Aarhønens organisasjonsnummer (uten) med eget
organisasjonsnummer som ønsker å være en del av Aarhønen.”
Forklaring: dette er en feil som ble oppdaget på fjordårets
generalforsamling. Hensikten er å gi undergrupper med eget
organisasjonsnummer mulighet til å være en del av foreningen
dersom de ønsker det.
Kommentarer:
Ingen innvendinger eller kommentarer

Endringsforslag 2:
$2-6, punkt 3e)
“3. HS består av følgende åtte medlemmer:
a. Kanzler - Leder
b. Vice-Kanzler - Nestleder
c. Notarius Publicus - Administrasjonsansvarlig
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d. Ceremonimester - Arrangementsansvarlig
e. Sjef(s)redacteur - PR-ansvarlig
f. FInanceminister - Økonomiansvarlig
g. Industriminister - Leder av Industrikontakten
h. Skogvokter - Koordinator”
Forklaring: binde-s i Sjefsredacteur strykes. Stillingsnavnet er
inspirert av ordet sjefredaktør, som skriver uten binde-s.
Redaksjonell endring.
Kommentarer:
Ingen innvendinger eller kommentarer.

Endringsforslag 3:
$3-9
“Endringer i statuttene krever oppmøte av minimum 5% av
Aarhønens medlemmer på generalforsamling, og må vedtas med ⅔
flertall. Generalforsamlingen stemmer for eller mot å vedta
innsendte statuttendringer. Endringer trer i kraft umiddelbart etter
at generalforsamlingen er over.
På generalforsamling er det (Det er ikke) anledning til å endre
(annet enn) grammatiske feil og formuleringer som ikke endrer
betydningen i de innsendte forslagene(, på generalforsamling)”
Forklaring: Den siste setningen er tungt leselig og kan være
vanskelig å forstå. Forslaget er en ren omformulering og endrer
ikke setningens betydning. Det er også et komma før punktum i
setningen som strykes.
Kommentarer:
- Det fjerner selve meningen med setningen, som er veldig tydelig
på at det kun er grammatiske endringer som kan endres på
innsendte forslag.
- Hva om man setter på et “kun” i setningen, eventuelt “bare” før
anledning? Dette kan diskuteres før neste generalforsamling.
- Setningen er der for å unngå skrivefeil i innsendte forslag.
b) Avstemming
Endringsforslag 1:
Mot: 0%
For: 100%
Endringsforslag vedtatt
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Endringsforslag 2:
Mot: 0%
For: 100%
Endringsforslag vedtatt
Endringsforslag 3:
Mot: 28 ( 22,4%)
For: 58 (46,4%)
Blank: 39 (31,2%)
Det ble ikke oppnådd ⅔ flertall, og endringsforslaget ble derfor
ikke vedtatt.
9

Valg av styremedlemmer
Stemmerett: Nåværende byggstudenter.
a) Hovedstyret
- Kanzler:
Kandidater:
Erik Hjertnes Nygaard
Mathias Nesse
Maren Johanne Mood
Spørsmål:
-

Som Kanzler binder du deg til to år, hva er deres tanker om dette.
Skole fritid osv.
Bygg er veldig stor linje med mange studenter. Selv om Aarhønen
er stor er den liten i forhold til antallet studenter. Hvordan vil dere
få flere studenter til å engasjere seg i linjeforeningen?
Dere har alle nevnt samlokaliseringen, har dere gjort opp dere noen
tanker om hvordan Aarhønen skal forholde seg til den?
Dere har snakket mye om samlokalisering, vi skal fortsatt være to
forskjellige foreninger. Hvordan vil dere samarbeide slik at miljøet
mellom bachelorstudenter og masterstudenter blir bra.
Kortsvarsoppgave: Som Kanzler vil dere få masse telefoner. Alle
har litt telefonskrekk. Kan dere gi et eksempel på når dere har vært
nervøse for å ringe noen.
Hva slags kvaliteter har dere som gjør at dere passer som Kanzler?

Maren Johanne Mood ble valgt til Kanzler
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- Vice-Kanzler:
Kandidater:
Marie Helene Bjørndal

§ 2-6 2. Hovedstyret velges på generalforsamlingen, jfr § 3-2, og tiltrer
med umiddelbar virkning. Alle stillingene har en varighet frem til neste
ordinære generalforsamling, med unntak av Kanzler som da overtar
stillingen som Vice-Kanzler.
I henhold til dette trer Marie Helene Bjørndal inn som Vice-Kanzler etter
et år som Kanzler

- Financeminister:
Kandidater
Daniel Martens Pedersen
Spørsmål:
-

Som Financeminister er det ufattelig mye arbeid, og det kan
komme spørsmål du ikke har svar på. Hva gjør du om det kommer
noe du absolutt ikke har svar på?
Se for deg et tenkt scenario. Ved planlegging av et tradisjonelt
Aarhønearrangement viser en økonomiansvarlig frem et urealistisk
budsjett, hva vil du gjøre med det?
Som Financeminister blir du leder for en relativt stor
økonomigjeng. Det er det viktig for dem at du kan svare på
spørsmål osv. hva vil du gjøre for å være tilgjengelig
Det blir hintet til variert godis på Høna. Kunne det blitt vurdert
Høna-budsjett for å få råd til et litt sunnere/bedre utvalg?
Har du tenkt til fortsette med å arrangere noe sosialt for de
økonomiansvarlige under deg?

Daniel Martens Pedersen ble valgt til Financeminister

- Skogvokter:
Kandidater:
Halvard Eiesland
Amalie Ravnåmo
Maja Kirkhus
Sarah Løvald
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Spørsmål:
-

-

Hvordan type undergruppe savner dere i Aarhønen?
Dere sier mye om hva dere kan se for dere bli til. Nå har mange
undergrupper egne styrer, disse har i stor grad fungert bra før
omstruktureringen. Hva ser dere på som en konkret fordelen den
nye stillingen bringer med seg.
Kan dere nevne en ting som har blitt gjort bra, en ting dere synes
kunne ha blitt gjort bedre av forrige Skogvokter. Samt et
rekrutteringsforslag til undergruppene.

Det ble ikke 50% flertall, og blir derfor gjenvalg mellom Halvard, Amalie
og Sarah
Det ble ikke 50% flertall, og blir derfor gjenvalg mellom Halvard og
Sarah.
Spørsmål:
-

Hvis dere skal velge en egenskap som gjør dere perfekt i et
hovedstyre som Skogvokter. Fire ord.
I fadderperioden er det mye alkohol. Hvordan stiller dere dere til
alkoholfrie arrangementer?

Halvard Eiesland ble valgt til Skogvokter

- Ceremonimester:
Kandidater:
Anna Dørheim
Haakon Kristiansen ble benket, men takket nei
Ingvild Sætrang ble benket, men takket nei
Frida Nygaard ble benket, men takket nei
Spørsmål:
-

Du snakket om gamle tradisjoner. Har du også noen nye
arrangementer du har lyst til å starte med?
Hvordan vil du få flere til å bli med på de ulike arrangementene
som allerede er i dag?
Det er lettere å blæste for 1-3.klasse. Har du noen ideer på hvordan
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du kan blæste bedre for fjerde og femte?
Anna Dørheim ble valgt til Ceremonimester
- Industriminister:
Kanditater:
Eline Ølstad Male
Heidi Storkås
Spørsmål:
-

Dersom dere skulle arrangert en bedpres utenom det vanlige, hva
ville du gjort da?
Hvordan har dere tenkt til å gå frem med utfordringen rundt
kuttingen av støtte fra NLR?
Hva er det som gjør at du føler deg egnet som leder?

Eline Ølstad Male ble valgt til Industriminister
- Sjefredacteur:
Kandidater:
Haakon Nygaard Kristensen
Erik Hjertnes Nygaard blir benket, og takket ja
Spørsmål:
-

-

Nå har dere opplevd Mathias som Sjefredacteur, hva vil dere jobbe
mer med enn det dere har sett har blitt gjort til nå.
Som Sjefredacteur vil dere også ha ansvar for blæsting, nettsiden
og Spikers Kårner. Hvordan vil dere bruke deres rolle som leder til
å samle gjengen enda mer enn det er blitt gjort tidligere, og
hvordan vil dere blæste arrangementer enda bedre enn før.
Hvordan vil dere få folk til å bruke nettsiden. Hva vil dere ha på
sosiale medier og hva vil dere ha på nettsiden.
Kortsvar: Vi har veldig få fotografer i Aarhønen akkurat nå.
Hvordan vil dere gjøre noe med det, slik at arbeidsmengden på de
som holder på nå går litt ned?

Erik Hjertnes Nygaard ble valgt til Sjefredacteur
- Notarius Publicus:
Kandidater:
Ida Haveraaen
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Guro Prestegårdshus
Halvard Eiesland ble benket, men takker nei
Maja Kirkhus ble benket, og takker ja
Amalie Ravnåmo ble benket, og takker nei
Spørsmål:
-

Det viktigste med Høna er et sosialt samlingssted, og god kaffe. Og
for oss som ikke finner koppene våre og ikke finner pappkrus,
hvordan vil du hjelpe oss?
Hvem har laget den beste kontortiden, og vil dere sette noen regler
for hva som kan serveres på kontortid slik at vi opprettholder en
viss kvalitet.
Som ny på Lerkendalsbygget er det ganske skummelt å gå inn på
Høna. Hvordan kan dere se for dere en enkelt tiltak for å få folk til
å stikke hodet inn på kontoret.

Ingen fikk 50% flertall, så det blir gjenvalg mellom Guro og Ida
Spørsmål:
-

Høna fikk nå et nytt bord, hva mener dere mangler på Høna per
dags dato?
Det har vært snakket mye om Høna. Hvordan er dere på notering
og referering?

Guro Prestegårdshus ble valgt til Notarius Publicus

b) Krosjef:
Kandidater:
Paal Kjekstad
Pernille Munkvold
Eva Støver
Ole Rø ble benket, men takket nei
Benjamin Lien ble benket, men takket nei

Spørsmål:
-

Kan du komme med et forslag på et arrangement som ikke har blitt
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-

-

arrangert tidligere, og et slagord på hvordan Kroa kan selges?
Som Krosjef skal du ta opp et krostyre. Hvordan personligheter
ville du tatt opp for å komplimentere styret ditt.
Hvordan vil dere promotere Kroa til neste år, for å få folk til å
komme?
Kroa har hatt veldig gode tider før, men gått på en smell for noen
år siden. Nå er det fullt kjør. Hvor ofte tenker dere å ha
arrangementer på Kroa, slik at det blir spennende å komme, men
ikke for sjeldent.
Det har mye snakk om festligheter. Etter skjenkebevilgningen har
kommet på plass er Kroa et seriøst skjenkested. Hvordan stiller
dere dere til at dette er blitt en seriøst bedrift, ikke bare fyll og
fanteri.

Paal Kjekstad ble valgt til Krosjef
c) Revysjef:
Kandidater:
Aurora Tangen
Ida H. Haveraaen ble benket, men takket nei
Mathias Nesse ble benket, men takket nei
Ola Spangen ble benket, men takket nei
Ådne Dybdalen ble benket, men takket nei
Frida Nygaard ble benket, men takket nei
Ådna Matland ble benket, men takket nei
Spørsmål:
-

-

-

Vi har en veldig intensiv revyperiode. Det forrige AKT-styret har
gjort noen tiltak for å få mer aktivitet på våren.. har du et forslag til
hvordan vi i revygjengen kan slippe å sitte med sånn tomrom
resten av året.
Det er lett å tenke at jobben starter i januar. Revyen er en viktig
rekruttering til resten av Aarhønen. Det er viktig å få med folk,
ikke bare på scenen, men på de andre rollene også. Hvordan skal
du klare å gjøre disse rollene attraktive.
Om Verkstedhallen skaffer eget teknisk utstyr, og AKT ikke kan
stille med eget utstyr. Hvordan vil du forholde deg til dette.
AKT-styret har hatt en annen oppbygning enn tidligere. Hva tenker
du om den nye strukturen på styret?

Aurora Tangen ble valgt til Revysjef
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d) Godsbestyrer (Hyttesjef):
Kandidater:
Einar Sagerud
Vegard Skagseth ble benket, men takket nei.
Petter Jakola ble benket, men takket nei.
Amalie Ravnåmo ble benket, og takker ja
Spørsmål:
-

-

Hvis dere skulle foreslått en fysisk forbedring på hytta, hva ville
det vært?
Det har vært mye diskusjoner rundt byggetrinn 2. Noen vil sette i
gang med dette med en gang, mens andre vil drøye litt slik at alle
byggstudenter skal kunne delta på store byggeprosjekter. Hvordan
stillere dere dere til den diskusjonen.
Hva blir valgt til kontortid i morgen. Og hva er favoritt-whiskeyen
din.

Einar Sagerud ble valgt til Godsbestyrer
e) Studentrepresentant til Fondsstyret:
Kandidater:
Henning Fürst Tyvold
Ines Blomvågnes
Ingeborg Onstein ble benket, men er tellekorps så kan ikke stille til valg
Spørsmål:
-

-

Fra 31.12.2017 stod det at fondet hadde rett over en million, i
tillegg kommer overskuddet fra 2016 og 2017. Hva slags holdning
har dere til at fondet har en formue på 1 000 000, som kan være et
symbolsk tall.
Det blir mye mindre fra NLR og mindre overskudd fra IK, og
større press på Fondet. Vil dere være like strenge, eller åpne for
mer støtte til foreningen.

Henning Fürst Tyvold ble valgt til studentrepresentant til Fondsstyret
f) Eldre Høyhet til Fondsstyret:
Kandidater:
Tore Hoven
Kristian Aunaas
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Spørsmål
-

Kommer du til å kjempe for at vi skal få større
linjeforeningskontor?
Du har tilholdssted på Lerka, kommer du til å bruke tiden til å ta
turen innom Høna
Kommer du til å kjempe for at vi som byggstudenter også får støtte
til, ikke bare store, men også mindre prosjekter.

Tore Hoven ble valgt til Eldre Høyhet til Fondsstyret
10

Eventuelt
-

11

Møtekritikk
-

Dato:

Det blir repetert at turen går til samfundet etterpå.
Ros til Kroa for bar og HS for pølser og pølsebrød.
Ros til alle som møter opp, og fortsatt er her.
Oppfordring til alle som ikke har blitt valgt inn, still på
styreopptak.
Til alle som skal ta opp styrer under seg, legg merke til dem som er
her.
Søknadsfrist til styreopptak er nå på lørdag.
Bra at ikke antall stemmer ble skrevet på tavla.
Når det skal være en kort kommentar på en omformulering, vær
helt sikker på at denne går gjennom.
Dato:

_________________

_________________

Thea Ingeborg Skrede

Mari Eggan

_______________________

_______________________
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