Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Arkiv :

Egget

Møtetype

:

Generalforsamling

Nr.

:

1

Tid, sted

:

19.02.2020, 16:15, Auditorium S5 - Gløshaugen

Ref.

:

KF, GP

Til stede

:

96 til stede ved fremmøte

Neste møte

:

Februar 2021

Post

Sak

0.

Orientering om prosedyrer

Sted:

Trondheim

Kanzler Anna Dørheim gikk gjennom møteregler
-

-

Hold alltid opp utdelt lapp med tall for å tegne seg på talelisten
Én finger for innlegg
To fingre for kommentar eller replikk
- Det skal ikke tegnes replikk på replikk
- Dersom du er usikker på om det du skal tegne er replikk eller innlegg, velg
innlegg
Forme en T med hendene for saksopplysning
Jazzhands for å vise enighet
Forme partyhatt/partytelt for å vise at noe er veldig bra
Ordstyrer har rett til å hindre taletid
Ved forslag til endring av vedtak gis det beskjed til Industriminister og ordstyrer
Dersom en skal ut av salen skal lapp gis til Industriminister
Ta med lapp når man skal til WC

Kanzler gikk gjennom regler ved stemming
1.

Godkjenning ved akklamasjon skjer ved at hele salen klapper
Stemming for forslag skjer ved å holde utdelt lapp med nummer opp i været
Det blir holdt skriftlig valg ved stemming til stillinger

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

2.

Valg av ordstyrer
Vice-Kanzler Maren Johanne Mood ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

3.

Valg av referent, protokollvitner og tellekorps
Ordstyrer informerte om at “Statutter for Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens
forening” sier at referent, protokollvitne, ordstyrer og tellekorps kan ikke stille til valg på
generalforsamlingen
Knut Jonas Fevang og Guro Prestegårdshus ble valgt som referenter ved akklamasjon.
Ines Blomvågnes og Mari Eggan valgt som protokollvitner ved akklamasjon.
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Mathias Nesse, Ingeborg Onstein, Einar Sagerud, Petter Jakola, Vegard Skagseth, Henning
Tyvold og Amalie Foldnes ble valgt som tellekorps ved akklamasjon.
4.

Presentasjon av årsmelding
Kanzler Anna Dørheim og Skogvokter Cajsa Ryrfors Wien gikk gjennom sammendrag av
Årsmelding 2019.
Hovedstyret har gjort følgende i det foregående styreåret:
- Åretur (144 stk)
- Bursdagsfest
- Generalforsamling
- Styreopptak og 2 gjengopptak
- Aarhønelekene
- Deltatt på Jonathanfest
- Prøvelser og dommer
- Vant 10 000 kr til festivalen under UKAdemiet case-konkurranse
- Organisering av Movemberlag
Aarhønens gjenger har gjort følgende i det foregående styreåret:
Fadderperioden 2019
-

10.08 - Kick-off for faddere
11.08 - Spill og grill på Kroa
12.08 - Immatrikulering, og Immatrikuleringsfest på Samfundet på kvelden
13.08 - Rave og spillkveld
14.08 - Tour de Trondheim (bar til bar)
15.08 - The Bygg Games
16.08 – Låvefest
17.08 – Togafest
18.08 - Aarhønen rundt
19.08 - Bytt-faddergruppe-dag, Temafest
20.08 – Volleyballturnering
21.08 - Leilighet til leilighet
22.08 – Sommerfest
23.08 – Hviledag
24.08 - Prøvelsene og avslutningsmiddag med faddere

Ceremonigjengen
- Bursdagsfest
- Aarhønelekene (150 stk)
- 17-mai frokost (ca. 70 stk)
- Fadderperioden
- Immatrikuleringsball (415 pers)
- Julebord (108 stk)
- Julekalender
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Spikers Kårner
- 6 fysiske utgaver
- Hvorav en av utgavene ble sendt ut til nye studenter over sommerferien
Nettgjengen
- Nettgjengen har jobbet som helter med Nettsiden!
- Nettsiden har i større grad blitt tatt i bruk av skribentene i Redactionen med reisebrev,
quiz og artikler.
Industrikontakten
- Ny logo
- OppbyggIng
- 25 Bedriftspresentasjoner
- Skidag
- CV-, intervju, Novapoint og BIM-kurs
- Stillingsannonser
- Sommerjobbhjelpen
- Tettere samarbeid med Hovedsponsor COWI
H.M. Aarhønens Fond
- Kontortid 1 gang i semesteret
- 9 innvilgede søknader (8 av dem under 10 000 kr)
- Nedbetaling av siste avdrag på hyttelån, Vedal (50 000 kr)
- Musikkredigeringsprogram (Bjelkeklang)
- Tegnesaker (Redactionen)
- Kart (VandrendeBjelke)
- Kaffetrakter (Høna)
- PlayStation (Kroa)
- Nytt vindu (Aarhønehytta)
- Soundboks (Teknisk Undergruppe)
- Programvare (Ny nettside)
- Renteinntekter: 12 788 kr
- 50% av overskuddet
- Saldo per 31.12.19: 1 551 723 kr.

Undergrupper
Hyttestyret
- 356 personovernattinger, fordelt på 29 overnattingsdøgn
- Kan brukes mer!
- 4 dugnader (2 per semester)
- Aarhønen rundt
- Jobber med å få strømkabler, ferdig juni/juli 2020
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-

Bygget nytt vedskjul
Helger splittes nå i to slik at to grupper kan dra på hytta på en helg, samt at flere
enkeltpersoner/studentgrupper kan reise

Saksopplysning fra salen(Amalie): Helgene splittes opp hovedsakelig for interne gjenger i
Aarhønen.
Krostyret
- Fortsatt sjenkebevilning
- Liten situasjon med grill etter ÅL, som førte til nye prossedyrer for brannsikkerhet
- Velferdstingent dekker store deler av den økte leien fra SiT
- 24 arrangementer
- Noe færre enn vanlig grunnet UKA
AKT-styret
- Hyttetur til Døvehytta
- 3 utsolgte forestillinger (mao. ca 720 personer så revyen på forestillingene)
- ca. 75 deltakere var med på å sette opp revyen 2019
- Nytt styre
- Filmvisning av revyen 2019, en gang per semester
- Felles tur for å se UKE-revyen
Vandrende Bjelke
- Totalt 22 arrangementer og turer
- Til sammen 219 deltakere
- Generalforsamling - valg av nytt styre
- Målet for året var å utvide antall skredsøkere, det målet er nådd
- VB har utvidet sitt lager at turmateriel med støtte fra bla. Næringslivsringen og Fondet.
- Utfordret arkitektene til bading til alle årstider
Bjelkeklang
- Ca. 20 korister fra alle årstrinn
- Øvelser
- Vårsemester: 14 stk
- Høstsemester: 10 stk
- Arrangementer og opptredener:
- Vårsemester: 6 stk
- Høstsemester: 7 stk
- Julekonsert
- Korstock
Bygg:Verksted
- Veggkurs
- Fløl/stefat-kurs
- Høyttalerkurs
- Juleverksted
- Førstehjelpskurs
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-

Bistått med verktøy til bygging av Dødens Hinderløp og UKEtårnet

Dragern
- 12 medlemmer
- Ukentlige øvelser
- Sosiale kvelder
- Fast deltakelse på de fleste av Aarhønens arrangementer
- UKEtoget
- SMASH i Bergen
ByggBang
- Samtlige var i 2019 med på Byggrevyen
- Konserter vår:
- Oppbygging
- Oppvarming for Kakkmaddafakka på private områder på Samfundet
- Opptak til alle instrumenter i mai!
- Konserter høst:
- Låvefest
- Immball
- Julebord
Bjelkesyre
- Navneskifte og gjenoppstandelse
- Annenhver torsdag (for øyeblikket)
- Logo
Grå Fjær
- Møte annenhver uke
- Totalt 14 møter
- Prosjektbasert hvor medlemmene har egne prosjekter
- Høyhetslister og arkivering
- Aarhøneflagg
- Sommerfest
- Strikkeoppskrifer
- Kjempecreds for server
- mm.
Piker Med Spiker
- 8 arrangementer:
- Ost og kjeks kveld
- Girl’s night på kroa
- Jenter på utveksling x2
- Filmkveld i eksamensperioden
- Byggeplassbesøk Veidekke
- Bedriftsbesøk COWI
- Yoga i eksamensperioden vår
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FK Steindølene
- Jobbet med å etablerer en overordnet struktur
- Hovedsponsor: Betonmast
- Kampoppdateringer på facebook
- FKS Damer
- 3. plass i 18/19 sesongen
- Etter halvspilt 19/20 sesong ligger laget på 2. plass.
- FKS 1
- 2. plass i 18/19 sesongen
- Etter halvspilt 19/20 sesong ligger laget på 2. plass
- FKS 2
- 12. plass i 18/19 sesongen
- Etter halvspilt 19/20 sesong ligger laget på 3. plass
- FKS 3
- 19. plass i 18/19 sesongen
- Etter halvspilt 19/20 sesong på 11. plass.
UKEtårn-komitéen
- Tatt opp under gjengopptak vår 2019, for første gang siden 1995
- Samarbeidet med COWI som hovedsponsor
- Opprettet kontakt NTNU Wood
- Tett kontakt med Institutt for Konstruksjonsteknikk
- Tårnet er bygget i limtre og sto foran Rådhuset til stor begeistring for Trondheimsfolket
og stolthet for byggstudentene.
- Tårnet ble donert til TV-aksjonen og auksjonert bort under P3-aksjonen. Den står nå på
en bensinstasjon i Selbu og kan sees på vei til Aarhønehytta.
Teknisk Undergruppe
- 25 lånt ut utstyr
- Ny side for utleie
- Har invistert i en soundbox med hjelp fra fondet
- Ca. 25 utleier av teknisk utstyr
- Bistått Aarhønen på arrangementer
- Ny side for utleie
- Tatt opp 5 nye medlemmer i 2019
- Innkjøp av Soundbox m. støtte fra fondet
Aarhønens Pikobryggeri
- Lav aktivitet, hovedgrunnen til det er at det ikke har vært noen plass å brygge etter at
Kroa fikk skjenkebevilling

Aarhønefestivalen

Side 6 av 32

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

-

I november ble det opprettet en komité som skal lage et festivaltilbud for
byggstudentene i årene det ikke er UKA!
De har tatt opp styre og er i full gang med planlegging.
Tar opp folk under gjengopptak vår og høst

Kommentar fra salen: det er ikke bestemt enda når det skal tas opp nye. Men det kommer!
-

hilsen leder av Aarhøne-festivalen (og litt Eirik Havre som helst ikke vil ta opp nye
medlemmer nå:)

Annet
- Redd Barna
- Jonathankomitéen:
- 5 000 kr til Jonathanfesten 2019
- 33 000 kr til fane for H.H. Jonathan
- Budsjett godkjent av Hovedstyret 06.02.19
- Ny hovedsamarbeidsavtale med COWI inngått 12.12.18. Avtalen gjelder for 2019 og
2020.
- Movember
- Samlet inn 13 788 kr.
- Ble solgt 3 historiebøker
Årsmeldingen 2019 ble godkjent ved akklamasjon.
5.

Definisjon av medlemsmasse
§ 2-3 Medlemmer
Nåværende studenter ved masterstudiet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim som
ønsker det, regnes som medlemmer av Aarhønen. Hovedstyret kan innvilge andre personer
medlemskap.
Begrunnelse:
- Ønsker oversikt over antall medlemmer
- Bruksområde: 5% oppmøte ved generalforsamling, ved bruk mot instituttet, fakultetet
eller andre
På Nettsiden vil det bli spurt om du vil bli medlem av Aarhønen når man lager bruker.
Det er ønskelig at man bare skal kunne svare “ja” på dette spørsmålet, og at det er et krav for å
lage bruker.
Amalie Ravnåmo: “Vil det være nødvendig å kunne benytte alle ressurser som Aarhønen har?”
Kanzler: Ja
Petter Jakola: “Hva skjer med de som har bruker nå?
Kanzler: det er ikke tilbakevirkende kraft. Alle de som har bruker nå vil beholde den
Ingeborg Onstein: Hybridamedlemmer som går konstruksjon ønsker å være med på Aarhønen
sine bedriftspresentasjoner?
Kanzler: Hybrida vil få invitasjon. Andre linjeforeninger har ikke invitasjon, men kan møte opp
i døra.
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Nettmester Håkon Tveit: har fått forespørsler fra Hybrida
Kanzler: “Byggstudenter er i fokus”
Martin Berg: “Skal det sendes ut offentlig godkjenning?”
Kanzler: Sender ikke ut offentlig godkjenning, men hvis de spør kan de få godkjenning av
bruker.
Forslag til vedtak
Saksopplysning fra Vice-Kanzler: Dette er bare en orientering.
Generalforsamlingen stiller seg bak forslaget om å telle medlemmer gjennom nettsiden.
Nettgjengen vil sørge for at registreringen på Nettsiden blir endret til gjeldende praksis.
Vedtaket vil ikke være tilbakevirkende, de brukerne som er på nettsiden vil bli uberørt.
Tellekorpset kommer frem og teller
103 er i salen nå som det skal stemmes.
For: 103
Mot: 0
6.

Gjennomgang og behandling av regnskap 2019
Gjennomgang av regnskap 2020 ble gjennomført av Financeminister Rikke Hald Andersen.
Aarhønen skal ikke tjene penger på oss studenter. Ønsket er at linjeforeningens drift skal gå i
null.
Oversikt:

Spons og støtte:

Vil takke COWI som er vår hovedsponsor.
Industrikontakten
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Vil takke for godt arbeid.
Drift

Åre

Gikk i pluss, men en må sette av litt penger til uforutsette utgifter.
Bursdagsfesten

Underskuddet skyldes at billettinntekt var lagt inn i budsjettet som mer enn det ble solgt for.
Generalforsamling
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ÅL

Arrangementet gikk i minus grunnet det ikke ble regnet med moms ved leie av buss.
Motivasjonsdagen

17.mai-frokost

Fadderperiode
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Gått i pluss skyldes at t-skjorter ble rimeligere enn ventet. Takk til Faddersjef.
Immatrikuleringsball

Aarhønen sponset litt ekstra på immballet grunnet fadderperioden gikk så bra.
Julebord

Ceremonigjengen måtte finne nye lokaler, men det gikk helt fint.
Spikers

-

Veldig mye større kostnader enn det som var budsjettert med, men det er fordi
det koster veldig mye å trykke opp Spikers.
Det ble laget litt mange eksemplarer, noe som gjorde det ekstra dyrt.
Fikk støtte av Næringslivsringen til dette. Veldig hyggelig.

AKT

Side 11 av 32

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Hytta

Kroa

− Lavere kostnader grunnet Kroa var stengt for en lengre periode.
Teknisk undergruppe

Regnskap 2020 ble godkjent av generalforsamlingen ved akklamasjon.
7.

Presentasjon av budsjett 2020
Budsjettet er allerede godkjent av Hovedstyret. Financeminister presenterer budsjettet for 2020.
Dette ligger også på epost som er sendt ut til alle.
Spons
-

-

Næringslivsringen ga ekstra mye i fjor pga støtte til Spikers. Regner ikke dette inn i
budsjettet for 2020, dette må søkes om dersom det skal sendes ut sommerutgave av
Spikers til de nye studentene den kommende sommeren også.
Teknologiporten ga 75 000 kr, men dette pleier å variere
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Drift
-

Satt av beløp til oppussing av Høna
Setter av 15 000 kr til undergrupper som ikke trenger å godkjennes av fondet.

Fadderperiode
-

Det er satt av ekstra penger hvis fadder-t-skjortene blir dyre.
Satt av ekstra penger i Hovedstyret sitt budsjett for å finansiere en ekstra tur i
fadderperioden.

Immatrikuleringsball
-

Prøver å sette ned billettprisene til 250 kr for at så mange som mulig kan være med.
Overskudd fra fjorårets immball (2019), penger inntjent av Hovedstyret vil gå dels til å
senke prisen for immball.

Spikers
-

Kostnadene er satt, den nye Redacteur må sette ned antall eksemplarer som deles ut.
Det er satt av maksimalt 10 000 kr per semester.

Kroa
-

2019 var ikke et år med «vanlig Krodrift», har derfor sett på 2018 og 2017 for
estimering av kostnad i det kommende året
Får støtte av Sit til leie av lokale

AKT
-

Teknisk undergruppe sponser med deres overskudd.

Hytta
-

Hovedstyret sponser med 5000 kr til dugnader
Fondet har sponset med vedskjul

Kontakt Financeminister om det skal være noen spørsmål.
8.

Endringer i “Statutter for H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening”
Kanzler presenterte endringer i “Statutter for Hennes Majestet Aarhønen — Bygningslinjens
Forening”.
ENDRING 1:
a. Presentasjon
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Forslaget ble lest opp av Vice-Kanzler.
Det skulle skrives “for”, hvis en er enig og “imot” hvis man er uenig.
Det må være ⅔ flertall for at dette skal godkjennes.
Forslaget ble vedtatt.
9.

Valg av styremedlemmer41
143 til stede ved valg av Hovedstyret.
For hver stilling gis det ett minutt til appell, med unntak av Kanzler hvor det gis to minutter.
Det stemmes skriftlig ved alle valg av styremedlemmer. For at en kandidat skal bli valgt må
kandidaten må ha minimum 50 % stemmer for. Alle kandidatene kommer til å få mulighet til å
svare på alle spørsmålene som blir stilt.
Det ble bedt om at det:
- Kun stilles et spørsmål om gangen
- At spørsmålene er så konkrete som mulig
- Ikke still ja/nei spørsmål
- Still spørsmål til alle kandidatene
- Brett stemmelappen bare en gang og legg i koppen til tellekorpset
- Åpner for benking
- Det rulleres på hvem som starter å svare på spørsmålene
- Hvis ingen av kandidatene har mer enn 50 % blir det en ny runde med de kandidatene
som har flest stemmer
- Alle i salen kan stille spørsmål
a. Hovedstyret
Kanzler
Forhåndsstilt: Eirik Furnes Havre
Appell:
Går i 2. klasse. Tidligere Ceremonimester og dette har vært givende og veldig kjekt, har lært
masse om Aarhønen, kjemper for studentenes interesse, erfaring med ledelse med Hovedstyret
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og Ceremonigjengen(CG). Har en filosofi om at tilhørighet og kontinuitet gir engasjement. Skal
arrangere Aarhønefestivalen i oktober og har rigget lys til årets revy.
Spørsmålrunde:
1. Vil det blir komplikasjoner med ledelsen Aarhønefestivalen?
Svar:
Det har vært en bekymring. Har snakket mye med de det kan gå ut over, de har sagt at det
kommer til å gå fint. Ser fordelen med god kommunikasjon mellom nyoppstartet gruppe og
Hovedstyret.
2. Dette er et 2.årig verv. Hva med utveksling, vil det kollidere?
Svar:
Har ikke planlagt utveksling. Har vært mye frem og tilbake om jeg skal på utveksling. Jeg har
mange venner som går året over, og det er fint å holde kontakten med dem når de kommer
tilbake i 5. klasse. Ser på det som positivt å ikke dra på utveksling.
3. Har du eksempler på hva som skapte tilhørighet i Aarhønen?
Svar:
I CG lagde jeg mindre roller som gjorde at alle hadde sin oppgave. Dette gjorde at arbeidet
flyter bedre og at folk føler mer tilhørighet med vervet.
4. Hva vil du si er den viktigste oppgaven til Aarhønen?
Svar:
Det skal først og fremst være et tilbud til studentene utenfor skolen. Arrangementer, fadderuke,
bedriftspresentasjoner osv. alt utenfor lesesal. Noen som tar imot de nye studentene er et must.
5. Du er jo veldig engasjert. Hva er du mest stolt over å ha gjort i Aarhønen så langt?
Svar:
Det å være med å lage noe helt nytt i Aarhønefestivalen. Nye innskudd med noe helt nytt som
kan engasjere alle gjengene, det ville jeg vært mest stolt over når det kommer.
6. Det er viktig å være reflektert. Hva er du minst fornøyd med gjennom året som er godt?
Svar:
Har hatt mange arbeidsoppgaver, kanskje ikke alt som har vært like bra. Det er mye
kommunikasjonsflyt gjennom gruppa. Det kan være jeg ikke alltid har videreført informasjon så
kjapt, kan ha vært litt komplikasjoner der.
7. Hva er den beste kvaliteten ved deg som menneske?
Svar:
Flink til å engasjere folk. Få med meg folk, flink til å lage engasjement.
146 til stede.
Det kan stemmes på Eirik eller det kan det stemmes “blankt”.
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Eirik Furnes Havre ble valgt som Kanzler.
Vice-Kanzler
I henhold til statuttene trer avtroppende Kanzler Anna Dørheim inn som Vice-Kanzler.
§ 2-6 punkt 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.
Forhåndsstilt: Anna Dørheim
Anna Dørheim ble valgt til Vice-Kanzler ved akklamasjon
Financeminister
Forhåndsstilt: Iselin Torkveen Skjølås, Johannes Guldahl
Benket:
Johannes - Appell
Går i 2.klasse, har vært skuespiller i årets revy, er fotballspiller for Døla 2, økonomiansvarlig
for NTNUI golf, har gode erfaringer og teknikker som vil videreføres.
Iselin - Appell
Går i 1. klasse, har utrolig lyst til å bli med i hovedstyret for å kunne være med å bidra så mye
som mulig i Aarhønen, var kostymeansvarlig i revyen, er med Ceremonigjengen, kommer til å
bruke mye tid på Aarhønen, er en person som er strukturert og har god orden, vil ta vare på
tradisjonen, foreldrene møttes på bygg så hun har Hennes Majestet tett til hjertet.
Spørsmålsrunde:
1. Har dere noen tidligere erfaring med økonomi?
Svar:
I - Iselin: Vært ansvarlig for russeballet i 3. klasse på videregående. Økonomien gikk skeis, så
jeg tok over for økonomiansvarlig. Lærte masse siden det gikk dårlig først, og jeg måtte rette
opp. Har hatt ansvar for egen økonomi
J - Johannes: Kasserer for NTNUI golf. Bilagsføring, føre budsjett o.l.. Har nå et
enkeltmannsforetak fordi det er lættis. Jeg har god privatøkonomi. Jeg er på utkikk etter en
større utfordring.
2. Det ryktes at Financeminister har vært blant de mest aktive på immatrikuleringsball,
kommer dere til å holde slik?
Svar:
J: Har hørt at det er stive priser på, men har god personlig økonomi. Revy har gitt mersmak for
å være med på flere arrangementer. Kommer til å se meg på kanskje alle immball.
I: Liker å være på fest og glad i å pynte meg. Blir gøy å se hvordan andre foreninger drives. Jeg
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bor på Singsaker Studenterhjem, så kjenner andre fra andre linjeforeninger så blir gøy å se de på
fest.
3. Financeminister er en veldig viktig jobb, Aarhønen har omsetning på 2.2 millioner. Hva
tenker dere om denne summen?
Svar:
I: Stort tall og mye ansvar, har tro på at det kommer til å gå fint. Erfaringsoverføring kommer til
å gå greit med Rikke. Spør mamma som har gått Indøk.
J: Store tall er kult. Enda større tall er kult. Kommer til å spørre mye om hjelp. Alle kommer til
å få mange meldinger, spesielt alle i HS. Erfaringsoverføring er viktig. Tar utgangspunkt i
budsjett som er satt nå for det kommende året.
4. Som del av Hovedstyret så er man ofte et ansikt utad, hva tenker dere om dette ansvaret?
Svar:
J: Har hørt at alkohol er mye involvert, har gode erfaringer med alkohol, og noen dårlige.
Handler om å være en god representant. Handler ikke om å være dritings, men å være ordentlig.
Gjelder for hele HS; inkluderende, engasjement og ordentlig.
I: Årets HS er veldig hyggelig. Vil være hyggelig og imøtekommende. Det som binder hele
Aarhønen sammen, selv om alle undergruppene er veldig viktig. HS er noe man ser opp til i 1.
klasse, det er noe jeg har lyst til å være en del av.
5. Som Financeminister så pleier du å stille spørsmål til tidligere Financeministere. Vil
dere stille spørsmål med en gang dere er i tvil om noe eller vil dere prøve å løse
problemene selv.
Svar:
I: Kommer an på hvor avgjørende og viktig det er, hvor mange penger det er snakk om. Er litt
sta, hadde prøvd selv først. Om det har stor innvirkning på økonomien ville jeg sende melding.
J: Da jeg stilte til kasserer, la tidligere kasserer meg til på facebook og vi satt mye og holdt på
sammen. Lærer mye av regnskapsprogrammer, vil bruke det mer. Slik at det blir bedre. Har
snust litt på regnskapsprogrammet Aarhønen bruker nå. Ville prøvd først, og så spurt om hjelp.
149 var tilstede.
Johannes Guldahl ble valgt til Financeminister.
Ceremonimester
Forhåndsstilte: Runa Herdisdatter Kierulf, Thomander Blichfeldt
Benket: Line Rongved - takket nei
Runa - Appell: Går i 1. klasse, er med i Ceremonigjengen, ønsker å videreføre tradisjoner, var
scene og kursansvarlig i revyen til Omega, har representert Aarhønen innad og utad, ønsker å
gjøre mer av dette.
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Thomander - Appell: Alder er 24 år, Går i 1. klasse, er med i Ceremonigjengen, er
“støttemedlem” for Døla 3, stilte som konferansier under Bursdagsfesten, definerer seg selv
som en engasjert gutt som liker å arrangere fester.
Spørsmålsrunde:
1. Er det noe dere har lyst til å endre på til neste års Ceremonigjeng?
Svar:
R - Runa: Har vært veldig bra, sånn som Eirik har gjort sånn at alle har fått sin rolle og sitt eget.
Promotere mer arrangementer, i forelesning og ut til folket. Gjøre tiltak for å få med 4. Og 5.
klasse også.
T - Thomander: Litt som Runa sier. Litt mer push på å fordele ansvaret. Ville gitt litt mer
retning på f.eks. PR gitt frister. Sånn at alle får med seg alt som skjer.
2. Aarhønen har mange arrangementer under begge semestrene høst og vår, er det noen av
de dere ville fjerne og er det noe det ville lagt til?
Svar:
T: Veldig mange gode arrangementer. Vanskelig å fjerne. Ville lagt til midtvei-i-semesteretfest. Siden vi har god økonomi, kunne det absolutt vært mulig å få til. Kanskje fjerne ÅL, selv
om jeg gleder meg masse.
R: Julebord fordi det kun er for alle i undergrupper, og ikke for alle. Lage arrangement: utnytte
å få nye linjeforeningskontorer. Stort arrangement med ikke bare fyll og fest, men konkurranse
med kanskje etterfest på kvelden.
3. Tidligere CM nevnte at var dårlig kommunikasjon mellom undergruppene. Hvordan vil
dere løse disse problemene?
Svar:
R: Har ikke noen veldig konkrete tiltak. At alle parter er enige i det ting settes på plass. At alt
kommer videre til de som har ansvar med en gang.
T: Klar kommunikasjon. Hvis noe er uklart så si ifra. Hold god oversikt over hvem som har
ansvar for hva.
149 til stede.
Runa Herdisdatter Kierulf ble valgt til Ceremonimester.
Industriminister
Forhåndsstilt: Margareth Berstad, Knut Kalhagen
Benket:
Knut - Appell: Går i 2. klasse, har vært arrangementsansvarlig i Industrikontakten(IK) og har
derfor erfaring med å arrangere kurs, ønsker å skape et godt og trygt miljø i Trondheim.
Margareth - Appell: Går i 2.klasse, har vært bedriftspresentasjonsansvarlig i Industrikontakten,
er veldig glad i IK og Aarhønen, ønsker å ta mer ansvar, ønsker å være med å bidra med den
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nye epoken med samlokaliseringen, ønsker å innføre bedpresser til alle studenter i Aarhønen,
flere kontor kan være med.
Spørsmålsrunde:
1. Ny logo, prosjekt videre IK?
Svar:
M - Margareth: tidligere erfaring fra motivasjonsdag og oppbygging, gått videre til
Aarhønefestivalen. Mer casekonkurranser, spennende bedpresser. Tar imot tips.
K - Knut: Ønsker å gjennomføre inndeling etter størrelse på bedpresser. Øke prisene til de
største bedpressene. Samarbeide med de andre linjeforeningene slik at ikke bedriftene går bort
fra Aarhønen.
2. Som IM leder du IK og er med å lede HS, hva slags ledererfaring har dere?
Svar:
K: erfaring fra forsvaret. Klarer å komme inn å fordele ansvar, klarer å se at alle har like mye
ansvar. Slik at ingen er overarbeidet. God kontroll på det som skjer rundt.
M: erfaring fra styret fra VGS. Åpen dialog og kommunikasjon - mottakelig for nye ideer og
gode løsninger fra HS.
3. Er det noe nytt dere vil tilføye til bedriftspresentasjoner?
Svar:
M: administrative - utvidelse av hvilken type bed.preser man kan velge i - prisklasser og
lokaskojer. Skidag med multi o.l. har vært veldig suksess, så mer av det.
K: dele opp presentasjonen i klasser. For å få inn f.eks. flere for de som går vann. Blir mer
givende for de minste bedriftene også å komme til oss.
4. Som HS-medlem er dere et ansikt utad, hva slags person vil dere være utad?
Svar:
K: er veldig imøtekommende. Være lett å ta tak i meg ang. alt av IK. Er generelt lett å ha tak i
og prate med.
M: imøtekommende og blid. Åpen mot alle som jeg møter. Hyggelig å møte nye. Bygg har
mange hyggelige folk. Alle er velkommen og alle skal føle seg velkommen.
5. OppBygging flyttes til ÅF, hva slags utfordringer har dere tilknyttet til dette?
Svar:
M: ending av en tradisjon kan være litt nytt for byggstudenter. Men det kan skape mer
engasjement og blæst. Som er bra for alle.
K: hadde delvis ansvar for oppfølging av oppbygging. Holde på Grøner. Holde på de pengene
slik at vi har mer penger som kommer til Aarhøne-festivalen. Motivasjonsdagen er todelt - så
har vært litt klaging. Tror det blir veldig bra med case og sosialt på kvelden
Knut ble valgt til Industriminister.
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Skogvokter
Forhåndsstilte: Brage Hellen, Simen Nordtvedt Skaarer
Benket: Iselin Skjølås takket - ja, Margareth Bergstad - takket nei
Brage - appell: Går i 1.klasse, er blitt veldig glad i Aarhønen, ønsker å være en kontakt- og
støtteperson, Aarhønen skal være en trygg plass og et sted får frem ambisjoner og drømmer,
Ønsker å inkludere flest mulig på beste mulige måte.
Simen - appell: Går i 1.klasse, har blitt kalt for Gygrid og vet ikke hvorfor, ønsker å få hente
frem og støtte ildsjeler i Aarhønen, ønsker også å være deres representant.
Iselin - appell: Går i 1.klasse, Ønsker å bruke mye tid på Aarhønen, vil gjøre det godt som
Skogvokter, drømmer om å tjene Regina, det sosiale er også viktig i vervet og dette vil hun
legge vekt på.
Spørsmålrunde:
1. Hvilken undergruppe vil dere kommet på selv?
Svar:
I - Iselin: en undergruppe som møttes av og til og hadde en liten Aarhøneklukkfest. For
Aarhøneklukk er en god fest. Naglene er der for at de Klukk skal stå på bord fullt av øl. Trenger
ikke kunne synge, for jeg kan ikke synge.
S - Simen: jeg skal ta imot ildsjelene. At jeg skal putte minde ideer på andre blir feil. Ville brukt
mye tid på å passe på at grupper i Aarhønen hadde mye tid til å utfolde seg, for eks.
Pikobryggeriet.
B - Brage: spillkveldgruppe. Møtes på kroa, spille bredspill og ta det med ro. Kjellere og
kyllinger f.eks.
2. Undergrupper hvordan vil dere engasjere
Svar:
B: å få alle inn på slack. Alle er tilgjengelige på slack. Være tilgjengelig og bli kjent. Alle skal
kunne ta kontakt. Ikke høy terskel.
S: kjenne undergruppene godt. Ville blitt med på arrangementet, ville tatt del i det de gjør på et
personlig nivå.
I: møte opp på møter. Det er kommet en håndballgruppe, som jeg vil se på. Vil være god til å
møte opp. Vet alle navn til alle 109 som bor på Singsaker Studenterhjem. SMS er for lite brukt,
men prioritere Slack. Vil sitte mye på Høna, det har jeg lyst til.
3. Har dere en svakhet?
Svar:
I: Å gjøre en oppgave godt nok. Grunnleggende perfeksjonist, bruker mye tid på å få det
perfekt. Begrensa med tid. Ville fortsette med å gjøre ting bra, ok.
S: Kontrollfreek. La undergruppene operere mer uavhengig, lære å la andre få ha kontrollen og
stille opp å hjelpe dem så mye jeg kan.
B: flinkere på å snakke foran publikum så jeg ikke glemmer hva jeg skal si på f.eks. på scenen.
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4. Som SV har dere ansvaret for at nye ideer og undergrupper skal opprettes, hvordan har
dere tenkt å få med 1000 medlemmer ønsker?
Svar:
S: Bruke distribusjonsmetodene vi har. Bruke Redactionen til å vise hva vi har og hva vi kan
opprette. Vil jobbe med nytt engasjement i Aarhønen.
I: Viktig! Snakke med 1.klasse og alle andre også. Være blid og glad, og åpen for at alle kan
komme å snakke med meg. Sitte på Høna for å gjøre det enkelt.
B: hvis det er lett, så vil ordet spre seg. Det vil gjøre det lettere for andre å opprette. Lett for de
som er her f.eks. oppretter, vil ordet spre seg om at det er enkelt å opprette undergrupper.
5. UKE-tårnet trenger hjelp for å nå frem, hva kan dere gjøre for at dette skal skje?
Svar:
B: Viktig å ta med erfaringene fra nå. Og de som var med nå deler sin erfaring med de neste. En
UKEtårngruppe, erfaringsdeling slik at de ikke trenger å finne opp alt på nytt.
S: Ta erfaringene fra sist gang. Vil være en utfordring. Må starte en tradisjon og finne en
identitet til tårnet igjen. Gå tilbake i historien og opprette tradisjon. Struktur må etableres og se
fra erfaring.
I: Lurt å ha med noen som var med i år. Lurt å ha med noen som ikke går ut, som kan være
erfaringsoverføring til neste år. Lage mal på hvordan det bør gjøres - skrive et skriv på hvordan
det bør gjøres. Så lage et erfaringsskriv og en mal.

Iselin ble valgt som Skogvokter.
Notarius Publicus
Forhåndsstilt: Isak Viken
Benket: Ådne, Simen, Thomander, Brage - takket ja. Magnus - takket nei
Isak - Appell: Går i 1.Klasse, trives godt på linjen, ønsker å skape samhold, har startet et eget
fotballlag ved navn NTNUI Tigers med 30 spillere, nå skal engasjementet rettes mot Aarhønen,
har bil og har derfor mulighet for å kjøre og hente nye møbler annet div til den nye Høna.
Ådne - Appell: Er glad i lese og glad i skrive, ønsker å bidra i styret og generelt å bidra i
Aarhønen.
Thomander - Appell: Er ikke en BI-gutt, men en bygg-gutt, gleder seg til å være med på å forme
en ny “høne”.
Brage - Appell: Lyst til å være med å bidra i Aarhønen, ønsker at førsteklassinger skal føle seg
godt tatt imot, Knut har gjort en god jobb (det likte Knut å høre).
Simen - Appell: Strøk på videregående, men kom seg inn på bygg. Har en drive til å få til det
som må til.
Spørsmålsrunde:
1. Hvordan vil dere inkludere folk til å stille på Høna?
Svar:
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I - Isak: mer aktiviteter på Høna. popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin. Air Hockey. Alle
som kommer innom Høna og slår meg backgammon skal få en pils.
Å - Ådne: ludo. Utadvendt - så setter meg ned å prater med folk. Skal lokke folk til å gå inn.
T - Thomander: vær åpen og trivelig med andre. Smiler og være tivilig. Spill, Tv og playstation.
B - Brage: mange som ikke vet om det eller vet hvordan det er. Ta inn folk som ikke vet
hvordan det er. Når man flørst kommer inn er det superhyggelig. Ha lav terskel. Alle snakker
om det og får flere med.
S - Simen: omstruktureringa hjelper der. Hjemmekoselig sted. Alle føler tilhørighet, hvor lek og
moro finner sted. Dype vennskap dannes.
2. Fortell 3 ting som beskriver dere som person?
Svar:
Å: Idrett, kom på sisteplass i Speidern.
T: ærlig, glad i å feste, imøtekommende og sosial
B: snill, god på studie før, snakke med hyggelige folk
S: Elsker historie og snakke om alt, øyeblikkene hvor man tar en øl og snakker med noen
I: glad i alt som er med film og teater, reise og møte nye miljøer og nye mennesker, få
arrangementer gjort, få ting gjort og se at resultatet blir bra.
3. Hvordan har dere tenkt å gjøre referatene med humoristiske i fremtiden?
Svar:
T: råtass til å skriv. Får tid til å legge på emojis og sånt
B: er kjempemorsomt fra før av har ikke behov øving
S: skrive slik at du får følelsen i rommet. Bruke fargerikt språk. Har en vane av å skrive
gammeldags språk.
I: viktig at man ikke gjør om på sitatene, sånn at det kan bli brukt i ettertid. Kan skrive fotnoter
og legge inn noe gøy.
Å: dritartig sammendrag. Referatet er som det skal være, kan skrive sammendrag på rett
dysletisk.
4. Hva er den største utfordringen ved å være notarius?
Svar:
B: holde seg våken under møtene. Skrive konsist referat. Finne en god måte å innrede Høna på.
Å være god på å skrive referat kan være tricky.
S: vil angripe problemstillingene med hva en fokus som trengs. Føler Aarhønen trenger det.
Skal lese meg opp på hva Notarius driver med.
I: ha orden i sysakene i arkivene. Få folk trukket til Høna. Skape bra samhold innad i
Hovedstyret, få en bra gjeng innad.
Å: kort og konsist referat. Har god møtekultur og sosialt samarbeid som er det beste for alle
T: bra referat og få med det viktigste. Det å få Høna til å bli bra. Å lage kaffe og sånn går
kjempebra.
5. Det skal fordeles kontortider, hva vil dere legge vekt på når kontortidene skal fordeles.
Svar:
S: rettferdig fordeling. Vet ikke om helt jevn fordeling er det beste. Noen grupper kan kanskje
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få mer tid. Kan ikke svare 100% nå. Rettferdig i forhold til hva de vil trenge
I: behov fra undergruppene. Må klare å delegere, og si at sånn blir det. Om noen har spesielle
behov så ta hensyn til det.
Å: i samarbeid med skogvokter finne beste tidspunkt
T: høre med hver gruppe om hva som passer dem best.
B: lurt at alle undergruppene komme rmed et par/tre forslag og prøve å få kabalen til å komme
opp. Få det til å bli rettferdig til slutt.
Det ble gjenvalg mellom Isak, Ådne og Brage:
Ådne - Appell: Har veldig veldig lyst til å gjøre Aarhønen så god som overhodet mulig.
Brage - Appell: Ønsker å skaffe masse kaffe på Høna og annen kos.
Isak - Appell: Vil lage masse god stemning på Høna.
Spørsmålsrunde:
1. Hvor god er dere på å ha oversikt og organisere?
Svar:
Å - Ådne: Har 11 mapper i alle de forskjellige fagene, og undermapper der igjen. Har lyst til å
slå Matias med 14 eller 15 immball.
I - Iselin: Informasjonsansvarlig for NTNUI fotball, må organisere videre. Så system der som
må ordnes og fikses. Har orden i sysakene.
B - Brage: Kanskje ikke verdens beste. Men har god kontroll på det som er viktig. Alltid presis
når Bjelkesyre har kontortid på Høna.
2. Hvordan vil dere forholde dere til de som har grodd fast på Høna?
Svar:
I: Ildsjelen på Høna er de viktigste støttespillerne. Gleder meg til å bli kjent med dere som gror
fast på Høna.
B: når edderkoppene begynner å lage nett, er det kanskje på tide å ta seg en pause. Eller så glad
å møte de smilende fjesene.
Å: lyst til å være en av dem. Bli en del av det.

Isak Viken ble valgt til Notarius Publicus.
Sjefredacteur
Forhåndsstilt: Ådne Nilsen Elvebakk, Ola Spangen
Benket: Signe Othelie Petrohai Pedersen - takket ja
Ådne - Appell: Går i 1.klasse, er glad i å lese aviser, har lest vg, aftenposten osv, mener dette vil
hjelpe til å gjøre en god jobbe med Spikers Kårner. Har hatt den 3.mest lest blå-guttebloggen i
Norge, vil spre glede og latter.
Ola - Appell: Alderen er 24 år, går i 4.klasse, har vært med i 3,5 år. Neste Spikers kommer i
morgen, har vært Redacteur, ønsker å starte podkast.
Signe - Appell: Alderen er 21 år, 2.klasse, felles har kjærlighet for linjeforeningen, vært med i
Redactionen, glad i å samle folk glad i å skrive, følg med i neste Spikers.
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Spørsmålsrunde:
1. Det er mye ansvar i å være sjefredacteur, hva slags prosjekt og mål har dere?
Svar:
O - Ola: sitte som Redacteur. Kommunikasjonsproblemer, har snakka lite mellom de
forskjellige gruppene. Vil endre på det, jevnlige møter og kommunikasjon. Flere møter med
Spikers.
S - Signe: bedre samhold med alle innad i Redactionen. Flink gjeng, men ikke så samla. Skape
noe slik at alle føler at de er en del av noe. Vi har mange talenter, som ikke vet at
dagboknotanene kan bli publisert. Redactionen bør være morsom.
Å - Ådne: sosialt miljø er bra, og god kommunikasjon. Godt innad og bli flinkere til å få andre
til å bruke oss. Få informasjon, gi ut og være sosial.
2. Det skal bli en ny blæstegjeng, hvordan vil dere få disse integrert som en gruppe?
Svar:
Å: noen som er ansvarlige. Prøve å ha noen for hvert årstrinn - lettere med å blæste.
S: samle gjeng med masse gode ideer, de finnes. Masse gode ideer. Kompetanse på PR, passe
gode i Moviemaker for å nå ut til alle byggstudenter.
O: dårlig kommunikasjon nå. Ønsker ukentlige møter, faste møter med alle medlemmene for å
få bedre kommunikasjon mellom alle medlemmene i Redactionen.
3. Hovedstyre skal jo fronte linjeforeninger utad, hvordan er dere på fest?
Svar:
S: jeg elsker mennesker, elsker å snakke med mennesker å bli bedre kjent. Når jeg drikker blir
jeg enda mer glad i disse tingene. Glad i å ta en fest.
Å: elsk fest og elsk tredagers. Jeg kjenne 80% i salen og 90% av dem gjennom på fylla. Være et
bilde utad. Spørsmål hvordan dag det er. Oppføre seg utad, og innad bare ha det lættis.
O: ligg på hobbyalkoholikergrensa. Dårlig på å dans, men like å syng. Synger i dusjen og på
fest. Oppføre oss med andre, klarer å oppføre meg når det trengs.
4. Hvordan vil dere reklamere for andre bedrifterer? Hvordan vil dere bruke redactionen
som plattform for IK?¨
Svar:
O: kan ikke gi et svar no, men skal undersøk. Kan forklare utgiften: kombinasjoner mellom
mange forskjellige faktorer. Ikke feilfri, men jobbet hardt for å fikse det. Fikk inn det vi trengt
S: ikke tro på reklamesider. Interesee for mer fagelig innhold. Noe bedriftene kunne vært
interessert i - mer samarbeid med de som er ute i jobb om hvordan det er å jobbe. Spikers bra
som det er nå.
Å: bedrifter kan kjøpe en side. At vi leverer bøkene i hand sånn at vi ikke bruker masse penger
på å shippe dem ut.
5. Nåværende sjefsredacteur har gjort en suveren jobb på nyhetsklukken. Hvordan vil dere
gå frem videre for å gjøre en tilsvarende god jobb.
Svar:
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Å: glede meg til erfaringsoverføring slik at jeg blir godt på det.
S: har fått kreds for mems allerede. Elsker mems. Hele instaen er dekket med memes. Vil bidra
med mems.
O: sittet som admin for NTNUirl de to sister årene. Klukk må sendes ut. Tidligfasen er det
viktig at folk får med seg sånne ting.
6. I det siste har sladdersiden hatt varierende kvalitet. Hvordan vil dere gjøre sladdersiden
bedre fremover?
Svar:
S: det er viktig å finne balansen mellom de som ikke har noe imot og de som ikke har lyst i det
hele tatt. Vi må blæste mer på at folk må ta flere bilder, ta flere bilder på fylla. Bruk
snapchatgruppa på hver lørdag - hva skjer på Samfundet.
Å: må få folk til å sende inn. Om det ikke er må vi lage sladder
O: som Redacteur har jeg sendt masse. Må få folk til å tørre å sende inn litt. Bestikk, true, fysisk
vold. Har spunge etter folk for å sende inn sladder. Må få folk til å jobbe med å sende inn
sladder.
7. Har dere noen tiltak kreativt messig for spikers?
Svar:
O: overlate Spikers til neste Redacteur. Ikke min rolle å ta over styringa. Har vært takknemlig
for friheten, og for å ha folk som kan forme den.
S: upopulære meninger. Jeg elsker makrell i tomat skulle gjerne skrevet en side om det. Som vi
ser på teksten til Amalie om menn i nikkers. Mer av det.
Å: jobber med overordnet ansvar. En ide vi kommer på i lag er bedre enn æ kommer på aleina.
Jobbe bra i lag og samarbeide.
Det ble omvalg mellom Signe og Ådne:
Signe - appell: Har god erfaring i redactionen og vil bruke en til å føre redactionen på rett kurs
videre.
Ådne - appell: Er en lættis er person, vil jobbe seriøst, ordentlig og hardt, ønsker å få til kreativ
og original podcast.
Spørsmålsrunde:
1. Mye fokus på den kreative delen, lite snakk om det tekniske. Hvordan vil dere gjøre
dette godt?
Svar:
Å - Ådne: lettest mulig for brukerne. Bygge videre og være konstruktiv på det som ikke funker.
Høre masse med Redacteur. Godt samarbeid.
S: ta opp en Nettsjef som er skikkelig god på data. En god dialog mellom den som styrer og de
som bruker den. Få tilbakemeldinger fra de som bruker det.
2. Problemer innad med kommunikasjon, hva kan dere gjøre med dette?
Svar:
S - Signe: utrolig viktig at alle som sitter innad er gode venner. Det sosiale er grunnlaget for god
kommunikasjon. Viktig at man ta opp folk man kommer godt overens med og blir kjent fort
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med mye sosialt tidlig. Last ned slack og sett på varsler.
Å: bygge solid taleør nedover i gruppa. Sette tidligere tidsfrister. Man vil ikke komme på
etterskudd. God kommunikasjon fra øverst til nederst.
Signe Petrohai ble valgt til Sjefredacteur
Studentrepresentant til Fondsstyret
Forhåndsstilte:
Benket: Rikke Hald Andersen
Rikke - Appell:
Har vært Financeminister, glad i jobbe med økonomien til linjeforeningen, har overført penger
til fondet, ønsker nå å kunne velge hva som skal godskjennes av fondet
Spørsmålsrunde
1. Hvordan stiller du deg til ny hytte?
Svar:
Var på diskusjonsmøtet. Veldig bra at man kommer med forslag til hva pengene kan brukes til.
Men en ny hytte er kanskje ikke det beste, da vi har en hytte som kan trenge litt støtte og
oppussing.
2. Hvilke erfaringer tar du med deg videre til fondet?
Svar:
Nå kommer det ikke til å være overføring av penger og kontroll. Må lese meg opp på statuttene
for å gjøre meg opp en mening om jeg er for eller mot.
3. Kroa har endret seg en del, hva synes du om å innføre kjøpe en leilighet nærmere senter?
Svar:
Jeg har faktisk vært inne på tanken da vi kanskje måtte stenge Kroa. Hadde nettopp
diskusjonsmøte om hytta, så kanskje det blir et diskusjonsmøte om en leilighet i sentrum.
4. Hvis du skulle søkt om støtte til å kjøpe noe, hva ville du ha kjøpt?
Svar:
Kjøpt et lokale som er litt mer sentralt mot lerka, som man kunne arrangert litt mer ting på.
5. Blir det flere kontortider med fondet?
Svar:
Ja, nå er det vel kanskje en gang i semesteret. Jeg er egentlig, litt usikker på hvem som sitter i
Fondstyret. Nå er jeg litt usikker på hvem som er i Trondheim, men at de som er i Trondheim
kan stille opp litt oftere.
Rikke ble valgt til Studentrepresentant til Fondsstyre
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Krosjef
Forhåndsstilte: Lars Bjørnsgaard
Benket: Ådne, Andreas, Synnøve, Katinka,
Lars: Går i1. Klasse og har akkurat klippet seg, har trivdes veldig godt i Aarhønen og i Kroa. La
frem forslag om å starte fotballkvelder.
Ådne: Har jobbet som bartender, ønsker å fikse på barkartet, vil også stare med temakvelder.
Spørsmålsrunde:
1. Grillen forsvant for 2 år siden og kroa brant ned for 1 år siden under ÅL, hvordan kan
dere unngå at det skjer noe tilsvarende i år?
Svar:
L - Lars: har ingen tanker
Å - Ådne: ekstra stort hopp og unnarenn og noen som hopper med grillen
2. Krosjef er leder av krogjengen, som ofte ser på seg selv som “de kule”. Hva vil dere
gjøre for at dette ikke skal skje i år?
Svar:
Å: Hvis vi blir mindre kul så blir dere mer glad i oss. Mer fokus på at alle skal med. Ikke ha
begrensing på at folk kan være me ute
L: mer inkludering. Krogjengen går rundt i klasser og hører om folk vil være med på kroa
3. Hva har dere tenkt å gjøre for at store arrangementer som Låvefesten og ÅL går
knirkefritt?
Svar:
L: planlegge godt i forkant. Hvem som gjør hva og hvem som har ansvar for de ulike delene
Å: verve Røde Kors for en billig penge ved store arrangementer. Risikoanalyse for å ikke få
uønskede skader.
4. Dere skal nå bli leder for et styre og undergruppe, hva slags egenskaper har dere som vil
gjøre at dere leder disse på beste mulige måte?
Svar:
Å: flink å delegere og tidligere erfaring. Forsvaret og kommunestyret, nestleder i
ungdomsfylkesteam. Speider som æ nevnte tidligar.
L: kroleder går foran og viser hvordan man gjør ting i steden for å si i etterkant hvordan man
gjør ting.
5. Hvordan har tenkt å få med dere flere 1.klassinger på kroa?
Svar:
L: en god blæsting i starten av skoleåret, det funker jo det. Det viktigste å forhøre seg godt før
man bestemmer, høre hva folk liker. Ha litt aktiviteter, dart f.eks.
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Å: må ikke dabbe av med blæstinga. Holder trøkket opp, viser at vi er der. Viser at det er bra.
Få stamkunder.
6. Har dere noen tanker om hvilke sosiale medier dere ønsker å bruke for å få beste mulig
kommunikasjon utad og internt i kroa?
Svar:
Å: messenger foretrækk æ da. Mail og messenger.
L: jeg heller mot facebookgruppe og internt i Krostyre mot å bruke mail.
7. Hvordan tenker dere å kommunisere med resten av linjeforeningen og spesielt
Hovedstyret?
Svar:
L: blæste. Høre med de enkelte lederne av de forskjellige undergruppene om hva de kunne
tenke seg å være med på.
Å: høre med Skogvokter og undergrupper. Bruke Spikers til å reklamere - nå ut til fler og
samarbeide bedre.
8. Hva slags egenskaper ser dere etter i nye medlemmer?
Svar:
Å: prestere der dem skal prestere. Gøy å ha med på fest. Sosiale skal være der. Men dem må
også kunn jobb.
L: jobbe selvstendig og jobbe i team. Tåle konstruktiv kritikk og engasjerte folk.
Lars ble valgt til Krosjef
Revysjef
Forhåndsstilte: Lars Magnus Breivik, Maja Kirkhus
Benket: Herman Liabø, Jørgen Sørbøl, Ida, Cajsa, Eirik Nadim - takket nei
Maja - Appell: Har vært i AKT-styret, er glad i passe på at folk har det bra, har vært med som
skuespiller i revyen (semi-bidrag), har et stort hjerte for revyen.
Lars Magnus - Appell: Er med i Steindølene, har vært som sjef og tillitsvalgt i bjelkeklang har
bare vært på en revy, synes det er trist at han ikke har begynt før nå, gleder seg til
premierefesten.
Spørsmålsrunde:
1. Mange i eldre årstrinn som angrer på at de ikke har fått vært med, hva kan dere gjøre
med dette?
Svar:
L - Lars Magnus: mer opplegg etter fadderperioden, og før det skal begynne igjen med nytt
semester. Alt gikk i glemmeboken etter fadderperioden. Å vise revyen og kjøre revykvelder der
man kan snakke med gamle. Fortsette med kontortid
M - Maja: noen øvinger på høsten, ha litt mer øvinger i løpet av høstsemesteret kan gjøre det
mindre skummelt å møte opp. Kan da rekruttere i høyere årstrinn. Kan være noen i høyere
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årstrinn man kan ha med.
2. Hva synes dere at oppgaven til revyen er?
Svar:
M: skape et felleskap. For min egen del den viktigste veien inn i Aarhønen. Du har mange
mennesker som jobber sammen veldig tett, så får bekjentskap på kryss og tvers.
L: flott intensivt tilbud. Så sinnsykt mange mennesker, har blitt kjent så mange mennesker. Det
skal være terskel her*holder hånden helt ned mot gulvet*. Mange vil dra nytte av å stå foran
mennesker å snakke.
3. Hva har dere tenkt å gjøre for at revyen skal bli enda mer synlig slik at enda flere blir
med?
Svar:
L: vil kjøre heftig reklamasjonskampanjer, blæsting på alle trinn. Sånne som meg bør ikke
komme med i 4.klasse og angre på at de ikke har vært med før.
M: å ha blæsting når vi legger ut påmeldingsskjema, legge det tett opp mot hverandre. Så folk
vet om de er interessert. At det ikke er usynlig hele høsten.
4. Revyen er blitt en blitt en tradisjon, noe som kan føre til at mye blir kopiert fra fjoråret.
Spørsmålet er derfor om hva dere ønsker å gjøre for at revyen skal bli bedre neste år?
Svar:
M: bla. sangansvarlig. Oppskrift for sketsjkutt, prøve å ha det hakke tidligere. Tett samarebid
med innholdsansvarlig, burde hatt tettere samarbeid med sang.
L: friskt pust ikke blitt preget av gamle tradisjoner. Tett samarbeid, kommunikasjon er veien å
gå.
5. Hyttetur er alltid første helgen i januar. Dette gjør at færre ble med. Hva har dere tenkt å
gjøre med dette?
Svar:
L: for min del: informasjonen ikke kom til meg. Så lenge informasjonen kommer ut så tror jeg
folk vil prioritere det. Blir innlemmet på en fin måte. Heftig reklamasjonskampanje
M: terskelen kan være litt høy siden det er så tidlig. Enkleste og beste: snakke med folk og
overbevise om hvor sinnsykt hyggelig og viktig det er for hele revyperioden. Få folk til å
skjønne at det er sykt kos.
6. Hvis dere skulle arrangert en temafest med revygjengen, hva ville temaet vært?
Svar:
M: nyhetsbildet for det året som har vært
L: vri og vende på det sånn at folk kan ha på seg det som de syns er kult. Tidsreise slik at folk
kan få frem det kule kostymet de har.
Lars Magnus ble valgt til Revysjef
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Godsbestyrer
Forhåndsstilte: Eskild Traa Carlsen, Ole Bjørn Falang
Benket:
Ole Bjørn - Appell: Går i 2.klasse, det er nå 1 år siden han søkte hyttestyret og gjennom dette
året har han tilegnet seg masse informasjon og lærdom som kan brukes videre, han trivdes også
veldig godt gjennom året, han er lei av at folk sier “hytta ser kult ut på bildet på lerka” og
ønsker å gjøre noe med dette.
Eskild: Går i 2.klasse, er tidligere krosjef, har vært på flere turer til hytta, har ikke fått nok av
hytta. Vil være med å forbedre Aarhønehytta på beste mulige måte.
Spørsmålsrunde:
1. Er dere motivert for å også gjøre de små oppgavene som er mindre kjekt?
Svar:
E - Eskild: kanskje bare være glamor. Kommer til å gjør det som trengs. Er vant med å vaske
pisoaret på Kroå. Kjipe ting som kan delegeres videre, men jeg skal gjøre det jeg kan gjøre.
O - Ole Bjørn: en del ting som bare må gørras. Småtinga som må fikses, det tar fryktelig mye
tid. Vi alle har lyst til å ha en hytte som er i orden og er fin, og det er motivasjonen.
2. Hva skiller Aarhønehytta fra andre studenthytter?
Svar:
O: den er fin. Noe med sjarmen om at vi har bygd den sjøl. Ha tilhørighet til hytta.
E: av byggstudenter for byggstudenter. Stolthetsfølelse.
3. Hytta brukes ikke nok, hva kan dere gjøre med dette?
Svar:
E: folk tenker ikke på det som en mulighet. Viktig å vise og markedsføre. Her er muligheten for
alle studenter. Få opp en reklame på tven, vise kalender, vise forslag. Promotere mer til
studenter generelt.
O: enig, promotering er viktig. Skulle dele opp hæljene som gir større mulighet for
enkeltpersoner for å komme i hælja. Og flere undergrupper som kan dra den hælja de har lyst
til. Er ikke så mange som drar på hytta uten å vært der før.
4. Hva kan dere gjøre med utfordringen av transport til hytta?
Svar:
O: at Hytta har bil har vært oppe til vurdering. Det blir så dyrt at det har vi i budsjettet ikke råd
til. Men at Hytta kan bidra med bistand.
E: vanskelig å svare konkret uten rishørts. Men viktig skritt er å helpe med å finne løsninger.
Presenterer løsninger som kan gjøre det enklere for å se hvordan de kan komme seg dit. For dyrt
å ha egen bil.
Saksopplysning fra salen: hvis du fyller 3 biler så blir det ca. 300 kr per pers. Det er ikke så
dyrt.
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5. Hyttestyret er kjent for å ha den beste kontortiden, hva kan dere gjøre for den fortsetter å
være best?
Svar:
E: får ta i bruk kokebokå. Komme personlig te å satsa på at styret e jævlig hyggelege folk, som
man kan ta kontakt me.
O: ha en intern konkurranse i styret om å lage den beste kaka eller noe sånt.
6. Hytta kan bli tøft behandlet av og til, har dere tenkt å innføre retningslinjer for at hytta
skal bli bedre behandlet?
Svar:
O: hytta er til for å brukes, absolutt. Den kommer til å bli slitt. Strengt forbudt med rødvin i
badstua, sånne ting kan vi vurdere å innføre.
E: hyttå er til for å burkas. Folk skal ikke være redd for å jær ting. Forskjell på uhell og være
uaktsomme. Rødvin i badstua, fyfy, e hadde sovna då.
Dei sjøl stiller på dugnad og fikser opp. Dei sjøl må være store nok personer til å rydde opp sjøl.
7. Det finnes planer om utviding av hytta. Har dere noen tanker om byggetrinn 2?
Svar:
E: eg e ikkje kjent med byggetrinn to. Men å få strøm på hyttå og lignande?
Saksopplysning fra salen: Utvide til å ha to grupper der
Fantastisk å hatt f.eks. et større spisebord. Passa på at allå som har lyst til å bruke hytta har
mulighet til det er fantastisk.
O: så stor som mulig. Men det spørs hva byggetrinn to går på bekostning av. Det er sjeldent at
alle sengeplasser er i bruk og at det er to grupper der samtidig. Må gjøres på en sånn måte at det
nesten er to adskilte grupper. Jeg ville ikke dratt å spilt kort om Krogjengen er i andre enden.
8. Hytta er bygd av byggstudenter og for byggstudenter, men hva tenker dere om å låne
bort hytta til andre linjeforeninger når den er ledig og ingen fra bygg kan låne?
Svar:
O: må se ann om det kommer. I utgangspunktet må det være greit, om det er folk i Aarhønen
kan gå god for.
E: er ikke en feil idé. Vi er priviligerte, så fint å kunne hjølpa andre. Strengere krav for dem,
solid avtale sånn at man kan stole på de andre. Liker tanken, men krever go planlegging.
kKvalitetskontroll, som sikre at de respektere hyttå.
Ole Bjørn ble valgt til Godsbestyrer
Eldre høyhet
Forhåndsstilte: H.H. Gindguten, Tore Hoven
Benket:
Appell lest opp av Kanzler: Opptatt av studentenes ve og vel.
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H.H. Grindguten ble valgt til Eldre Høyhet
10.

Eventuelt
De som ønsker mer engasjement Aarhønen kan søke Grå Fjær.
Søk styreopptak. Frist: Lørdag 22.februar 23.59
Ordstyrer ber om at alle blir sittende.
Ordstyrer sa takk til alle som stilte, alle som ble valgt og alle sammen som har stemt.
Generalforsamlingen går i samlet tropp til Lyche etterpå. Alle som er nyvalgt kommer ned til
podiet.
Takk til alle som har gjort en fabelaktig innsats i året som har vært. Takk til alle som har bidratt
til generalforsamlingen.

11.

Møtekritikk
-

Veldig bra ordstyrer.
Forslag om elektronisk avstemning på neste år.
Pils til alle på neste genfors.
Kult med livestream.
Kritikk til alle som gikk, masse ros som blir.
Dårlig utdeling av kaffe.
Veldig flott at ordstyrer har gitt nok tid til de som snakker.
Veldig flott at så mange har takket ja til benking.
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