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Referat Generalforsamling 18.02.2015
Skribent: Sondre Balstad
Antall møtt: 99
Dato: 18.02.2015
Beliggenhet: S2

Sak nr 0


Orientering om prosedyrer
 Kanzler presenterer prosedyrene.
 Generalforsamlingen er Aarhønens høyeste organ og det er her makten ligger.
 Referatet sendes inn til Brønnøysundregisteret.
 Vi har styrevalg
 Hemmelige valg
 Skrive navn eller blank
 1 min appell
 Spørsmål til alle kandidater
 Varierer hvem som svarer først
 Kan også benke personer
 Akklamasjon blir presentert og hvordan det fungerer.
 Valg av Hovedstyret må ha 50% av stemmene for å vinne.
 1 finger nytt innlegg; max 1 min
 2 fingre kommentar; max 30 sec
 Dette er ikke et diskusjonsforum.

Sak nr 1


Godkjenning av saksliste
 Godkjent ved akklamasjon

Sak nr 2


Valg av ordstyrer
 Ordstyrer:
 Kanzler Emmi C. Kristensen:
 Godkjent ved akklamasjon

Sak nr 3


Valg av referent, Protokollvitner og tellekorps
 Referent:
 Notarius Publicus Sondre Balstad
 Godkjent ved akklamasjon.
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Protokollvitner:
 Kan ikke stille til valg og skal signere på referatet.
 Petter Tran og Rolf Christensen Andersen
 Godkjent ved akklamasjon
Tellekorps:
 Kan ikke stille til valg, valgt inn ved forskjellige tidspunkt
 Leiv Jørgen Husøy, Eli-Trine Svorstøl, Ole Morten Sørlie, Karine Gjersø, Ola Hansen
 Godkjent ved akklamasjon

Sak nr 4


Regnskap 2014 og Budsjett 2015
 Financeminister Sondre Evjen presenterer regnskap 2014 og budsjett 2015.
 Regnskap 2014
 Åre: Underskudd, men i 2015 hadde vi ikke noe stort underskudd.
 Bursdagsfest: Litt i minus.
 ÅL: Litt i minus, uheldig med bedpres dagen før og dårlig vær den uken.
 Eddievalen: Dårlig kommunikasjon, litt i minus.
 Fadderperiode: Går i pluss, pga. ikke regning fra Blæst (lokale).
 Immball: Minus pga. pris, men var budsjettert med mer i minus.
 Spikers: Utgiftene økte i 2014, likevel i pluss.
 Drift: Går i minus, pga. daljer og Aarhøneartikler og innkjøp av eiendeler.
 Ekstra Inntekter: DNV 20 000 kr og mer fra TP.
 Totalt Hovedstyre: 11 000 kr i pluss.
 Industrikontakten: Ca. 270 000 kr i pluss
 Krostyret: 5 000 kr i minus, pga. vanskelig å holde styr på økonomisk sett
 AKT 2014/2015: 23 000 kr pluss, pga. utleie lydanlegg.
 Hyttestyre: 9 000 kr i pluss.
 Fondet: Ca. 1 000 000 på bok.
 Totalt hele foreningen: Ca. 265 000 kr i pluss
 Regnskap 2014 godkjent ved akklamasjon og Kanzler Emmi C. Kristensen er dermed
fritatt økonomisk ansvar
 Spørsmål:
 Ble ikke varebeholdningen ført inn i budsjettet?
 Det har ikke blitt gjennomført skikkelig.
 Er pengene fra Veidekke med i akt?
 Ja, de er med.
 Hvor mye blitt betalt til moms?
 Rundt 130 000 kr er betalt i moms, men det er ikke viktig i denne sammenhengen.
 Budsjett 2015:
 Ble godkjent av ledermøtet 21.11.2014 og skal ikke godkjennes i Generalforsamlingen.
 Budsjett ble presentert av Financeminister.
 I 2014 mistet vi hovedsponsoren vår.
 Budsjettert med mer penger fra TP, siden den posten har vært for liten i de siste årene.
 Blitt flinkere på driften.
 Mer støtte til forpleining
 Julebord 5 000kr, litt til gjengfest og opptak,
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 Totalt 17 000kr, ca 3% av totalt forbruk i foreningen.
 Investeringer: Juletre, 15 000kr til oppussing Høna.
 Eddievalen: Blir bare når det ikke er UKA-år, så ikke i 2015
Sak nr 5


Årsmelding 2014
 Kanzler Emmi Kristensen presenterer årsmeldingen 2014.
 Den vil bli lagt ut på nettsidene i etterkant.
 119 stemmer i Kanzlervalget i fjor.
 Presenterer hva Hovedstyret har drevet med i 2014.
 Foreningen har hatt kompendiesalg i år pga. dyre kompendier på Akademika.
 Julebord ble arrangert for alle med verv i foreningen og dette skal vi fortsette med
framover.
 Movember: Det studentlaget som samlet inn mest penger.
 Presenterer hva Kroa har drevet med.
 Presenterer hvilke arrangement de har hatt.
 Presenterer hva Hyttestyret har drevet med.
 Presenterer hva Industrikontakten har drevet med.
 Presenterer pc-støtte og studentstøtte.
 Presenterer hva AKT har drevet med.
 Presenterer hva H.M. Aarhønens Fond har drevet med.
 Presenterer hva undergruppene har drevet med.
 Annet:
 Sponset Redd Barna
 Budsjettet ble utarbeidet
 Veidekke har trukket seg som hovedsponsor, men det skal jobbes med å få en ny fra mars
av.
 Omstruktureringen har vært et hett tema og det har blitt avholdt to diskusjonsforum.
 Årsmelding godkjent med akklamasjon.

Sak nr 6


Innspill fra Generalforsamlingen
 Omorganisering 2014: Presentasjon av rapport samt ny komité
 Vice-Kanzler Petter Martin Skjeldrum presenterer rapporten fra omstruktureringen.
 Så etter løsninger før de så etter problemer
 Snudde etter hvert
 Konklusjon at det mye bra som skjer i foreningen.
 Vi foreslår at det settes ned en ny komite med mer myndighet og forankring i fra
Generalforsamlingen.
 De skal komme med nye forslag til endringer eller forslag til å ikke gjøre endringer.
 Forslag til vedtak ble presentert for Generalforsamlingen
 Det ble endret noe av ordlyden på vedtaket etter spørsmål fra Generalforsamlingen.
 Komiteen skal bestå av:
 Leder, 3 medlemmer, 3 høyheter.
 Størrelsen av komiteen ble godkjent ved akklamasjon.
 Den sittende komiteen har foreslått nye komitemedlemmer.
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De som vil stille til komiteen kan stille i dag, men komiteen håper at
Generalforsamlingen mener at de har hentet riktige folk.
Spørsmål:
 Hovedmålet var å forbedre oversikten. Jeg synes dere har glemt hovedmålet til
foreningen. Jeg synes at foreningen blir mindre morsom med det dere foreslår.
 Mener at prosessen skal forbedre arbeidsforholdene og da gjøre det mer morsomt.
 Vil ha det som mål at de skal kontakte mange folk, slik at vi får god innhenting av
informasjon.
Kommentarer til fullmakter
 Skal de ha Generalforsamling først og så på ledermøte?
 Godkjenning på ledermøte først
 Har komiteen myndighet til å konkludere om det er behov for endring?
 Kan endre på teksten der, stemmer om det?
Kommentarer til arbeidsoppgaver
 Burde det ikke være en tidsfrist?
 Det skal være ferdig før neste Generalforsamling, men noen tidsfrist for hele
omstruktureringen er det ikke.
 Foreslår at det siste punktet strykes.
 Det er det siste punktet som sier at det skal leveres en rapport, og det må være med.
 Komiteen skal levere en innstilling, men det trenger ikke stå har hva som skal stå i
innstilingen.
 Godkjent med akklamasjon at den siste del av siste punkt strykes.
 Foreslår at komiteen skal utarbeide en innstilling.
 Foreslås at ordlyden skal endres litt.
 Foreslår at det skal stå «skal strebe etter å innhent informasjon».
Kommentarer til dagens utvalg og valg av ny komité
 Innspill fra salen
 Feil med UKA-struktur og dette forslaget bør kastes
 Det er et problem at dagens utvalg har foreslått kandidater og leder, og dette med
dårlig informasjonsflyt til foreningen
 Valg til komitéen er ikke nevnt i sakslista og lister er ikke hengt opp.
 Burde ha vært bedre informasjon rundt hele prosessen.
 Er det et forsøk på å gå bak ryggen til Generalforsamlingen?
 Bør gjennomføres et valg med bedre grunnlag enn det i dag.
 Kommentarer fra utvalget
 Beklagelig at dette inntrykket har blitt fastsatt
 Arbeidet har tatt en helt ny vending etter flere diskusjonsforum
 Samtlige styrer har blitt kontaktet flere ganger
 Beklagelig at informasjonen rundt valget ikke har kommet tydelig nok frem
 Innspill fra salen
 Ikke et ønske å beskylde personer, men ser et mønster i hvilke personer som har
vært involvert
 Problem at man ikke har hørt om at det skal være valg til denne komitéen før i går
og at det har vært lite klarhet i dette
 Kommentarer fra utvalget
 Ser ikke hvorfor UKA er et problem.
 Står klart og tydelig i innkallelsen at det skal være et valg.
 Innspill fra salen
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 Innkallelsen var vag når det gjelder om det er valg i dag eller ikke.
 Innspill fra salen
 Ikke demokratisk at tidligere ledere i foreningen samt UKA-sjef anbefaler
personer til komitéen.
 Vært mange oppfatninger rundt innkallelsen
 Hvorfor ikke lister på Lerkendalsbygget?
 Kommentarer fra utvalget
 Lurer på hvorfor disse bekymringene ikke har blitt uttrykt før
generalforsamlingen.
 Innspill fra salen
 Grunnen til stor misnøye skyldes nok dårlig kommunikasjon
 Stemming over vedtaket
 Vi stemmer om vedtaket blir vedtatt
 Mot vedtaket: 7
 Blank: 18
 For vedtaket: 72 (74,2%)
 Stemming over om det skal stemmes inn personer til ny komite i dag
 Mot stemme i dag: 37 (44%)
 For stemme i dag: 26
 Blank: 21
Badstue på Aarhønehytta:
 Opprettelse av badstuekomite
 Mats Vatne kasserer forteller Generalforsamlingen at Hyttestyrer ønsker å opprette en
komite for å utrede mulig opprettelse av badstue på Aarhønehytta.
 Vi har startet med planene, fått godkjenning av kommune og grunneier.
 Vi har foreslått noen medlemmer, men det skal stemmes over.
 Vi skal ha et forum senere hvis noen har noen innvendinger.
 Det er Leder og medlemmer fra forrige hyttestyre (2014/2015) som foreslås
medlemmer av komiteen.
 Det godkjennes ved akklamasjon. Dette gjelder både vedtaket og komiteens
medlemmer.

Sak nr 7


Valg av styremedlemmer
 Hovedstyret
 Alle må vinne med 50% flertall, og hvis ikke så blir det nytt valg helt til at en vinner
med 50%.
 Ønskelig at ingen går ut under valget slik at alle stemmene blir med.
 Alle får 60 sek for tale, utenom Kanzlervalget som får 2 min.
 Still spørsmål til alle kandidater og ikke lengre enn 60 sek. Det kan være ja/neispørsmål og spørsmål som kan svares mer utfyllende.
 Kanzler:
 Bendik Fürst Mustad: 80 (96,4%)
 Blank: 3
 Spørsmål:
 Hva ville ditt slagord vert i ett valg?
 Hvordan skal du bevare det slik at det blir profesjonelt, men er likevel gøy?
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Kan du nevn noe som du mener er galt med foreningen i dag?
Sånn det er i dag så er bygg veldig delt, hva synes du om det?
De siste årene så har det blitt snakket mye om vår pengebruk, vil du bruke mye
penger nå eller vil du spare?
 Har du en ide på å få med dem som ikke engasjerer seg selv.
 Hva har du tenkt for å gjøre slik at pengebruken på internt ikke eskalerer?
 Hva har du tenkt om HS sin holdning under fadderperioden?
Financeminister:
 Ole Kristian Rønning: 28
 Sofie Marie Steinkjer: 59 (67,8%)
 Blank: 0
 Spørsmål:
 Hvordan vil dere beskrive dere i en gruppe:
 Hvor mye erfaring har dere med moms?
 Hvordan har du tenkt å få oversikt og hvordan takler du kaos?
Ceremonimester
 Hermine Simonsen: 14
 Matilde Belsvik: 72 (80,9%)
 Blank: 3
 Spørsmål:
 Hva tenker dere om Ceremonigjengen sin rolle?
 Har dere satt dere ned i hva som står i stillingen som Ceremonimester?
 Har dere noen tanker rundt hvordan du skulle gjort ting annerledes?
 Hvordan vil du vise fram hva Ceremonigjengen gjør?
Redaktør
 Håvard Eggen Kristensen: 83 (96,5%)
 Blank: 3
 Spørsmål:
 Har du planer om noen nye ideer til Spikers?
 Skal du ta med alle fra alle klasse trinn?
Krosjef
 Hallvard Hotvedt: 47 (54,7%)
 Auden Byrne: 34
 Blank: 5
 Spørsmål:
 Hvor ofte skal Kroa være åpen?
 Har du noen tanker rundt oppussing på kroa?
 Hvordan fungere du som leder?
 Har dere noen ideer på hvordan dere vil ta takk i økonomien på kroa?
 Har dere noen planer om hvordan dere vil gjøre det mer attraktiv for de i høyere
klassetrinn å være på Kroa?
Skogvokter
 Simen Wahlstrøm: 48 (53,9%)
 Tage Wærdahl: 39
 Blank: 2
 Spørsmål:
 Hva synes du om denne fadderperioden?
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Har du noen tanker om hva som kan være utfordringen med å inkludere
utvekslingsstudenter?
 Hva synes du er det viktigste?
 Hva har dere av erfaring?
 Har dere noen ønsker og forslag til de som ikke drikker alkohol?
 Hvordan skal dere bruke fadderne?
 Sjæfus Blæstus:
 Mari Voll Dombu: 77 (89,5%)
 Blank: 9
 Spørsmål:
 Hvilken erfaring har du med adobe-programmer?
 Hvordan skal du få med blæstegjengen?
 Hvordan skal du utvikle blæstearbeidet?
 Kommer dere til å hjelpe andre i foreningen med blæstehjelp?
 Nettmester
 Auden Byrne benkes: 81 (96,4%)
 Blank: 3
 Spørsmål:
 Kommer du til å være med i også Krogjengen?
 Har du noen erfaring på hvordan drive nettsider?
 Hvordan skal du være nettmester uten å ha erfaring?
 Har du Iphone?
 Notarius Publicus:
 Petter Cornelius Eiken: 84 (95,5%)
 Blank: 4
 Spørsmål:
 Har du erfaring med referat og arkivering?
 Er du klar til å digitalisere arkivet sammen med Historiebokkomitéen?
AKT-styret
 Revysjef:
 Mak Cemalovic: 24
 Petter Jakola: 33
 Blank: 5
 Spørsmål:
 Hvordan tenker dere å styre neste års revy?
 Hvis det er få som har meldt seg på de andre avdelingen i revyen enn skuespill?
 Tror du det er et tak på antall skuespillere?
 Hva skal de andre gjøre og hva har du som visjon for revyen?
 Teknisk sjef
 Mari Eggan
 Valgt ved akklamasjon.
 Spørsmål:
 Hvordan ser du på samarbeidet mellom bandet og AKT?
 Er du villig til å notere ned hva vi har av utstyr?
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 Økonomiansvarlig
 Thea Skrede
 Valgt ved akklamasjon
 Spørsmål:
 Har du noe erfaring med økonomi?
 Er du villig til å sette deg inn i økonomi?
 Kommer det fortsatt til å være den billigste revyen?
 Styremedlem
 Mak Cemalovic
 Valgt ved akklamasjon
 Spørsmål:
 Skal det være en stram struktur?
 Hva er det grovest du lar lov skal være på scene?
 Styremedlem:
 Magnus Fjeld Olsen
 Valgt ved akklamasjon.
 Spørsmål:
 Var ikke tilstede selv.




Krostyret
 Barsjef:
 Hanne Finsveen
 Valgt ved akklamasjon.
 Spørsmål:
 Er du villig til å gjøre en varetelling?
 Hvor mange vil du ha med dem til oppussingen?
 Hvordan skal du få med flere av de i høyere klassetrinn?
 Vil du ta inn flere merker av drikkevarer og drinks?
 Vil du ha et forum for hvordan kjelleren skal blir?
 Økonomiansvarlig:
 Vilde Hellebust
 Valgt ved akklamasjon
 Spørsmål:
 Hva tenker du om det overskuddet som Kroa har hatt?
 Innkjøpssjef
 Emilie Sofie Lesjø
 Valgt ved akklamasjon.
 Spørsmål:
 Har du tilgang på bil?
 Hvordan vil du få oversikt over beholdningen?
 Er du gammel nok til å kjøpe sprit?
Industrikontrakten:
 Ettårig stilling:
 Sondre Evjen: 15
 Torbjørn Birkeland: 37
 Blank: 2
 Spørsmål:
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 Hvordan takler dere under press?
 Hvordan tenker du du vil være i et styre?
 Føler dere klar til å representere byggstudiet til bedriftene?
 Hva tenker dere om en IK-gjeng?
 Toårigstiling
 August Winther: 25
 Kristoffer Torbjørnsen: 24
 Maren Bysveen: 43
 Guro Stokseth: 38
 Bjørnar Valøen: 10
 Blank: 8
 Spørsmål:
 Har dere noen tanker om hva IK kan gjøre som er noe annet enn bedpres, noe mer
faglig?
 Er det noen som har hatt sommerjobb?
 Er det viktigst å skaffe penger til foreningen eller er det viktigere å ha flere
bedpreser?
Hyttestyret
 Godsbestyrer
 Mats Erik Vatne
 Valgt ved akklamasjon.
 Spørsmål:
 Har du noen andre ideer til hytta?
 Hovmester:
 Sondre Evjen
 Valgt ved akklamasjon
 Kasserer
 Kristoffer Torbjørnsen: 30
 Bjørnar Valøen: 14
 Blank: 2
 Spørsmål:
 Kan du tenke deg å stille som Oppsynsmann, hvis du ikke vinner?
 Oppsynsmann
 Bjørnar Valøen
 Valgt ved akklamasjon
Fondsstyret
 Studentrepresentant
 Nina Kjesbu: 31
 Eivind Lindseth: 17
 Blank: 2
 Spørsmål:
 Hva ser dere for dere at midlene skal gå til?
 Hvordan har du tenkt med utveksling?
 Høyhet
 Ingeborg Skarholt Bølviken
 Valgt ved akklamasjon
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Sak nr 8


Eventuelt
 Jeg synes at foreningen skal melde seg inn et bil-kollektiv (Samfundet)

Sak nr 9


Møtekritikk
 Bestille lokale til kl 02 neste år, slik at vi har god tid.
 Ikke opplevd en generalforsamling som har tatt så kort tid, men synes flere skal være med hele
tiden.
 Synes at folk skal ha høretelefoner på når andre blir spurt.
 Veldig uheldig at dere holder Generalforsamling når 4.klasse har EIT (Eksperter i tema). Noe
som er obligatorisk for dem (kan ha tre dager fravær). EIT holdes på onsdager og er ferdig kl
16.00.

Protokollvitner:
Trondheim
Dato:

Dato:

Signatur:

Signatur:

Navn:

Petter Tran

Navn: Rolf Christensen Andersen

