Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Arkiv :
Møtetype

:

Ekstraordinær Generalforsamling

Nr.

:

Tid, sted

:

02.02.2022, S3 + Zoom

Ref.

:

Tilstede

:

52 tilstede

Neste møte

:

Generalforsamling 16.02.2022

Post

Sak

0.

Orientering om prosedyrer

Sted:

Server
NP, IV,
GP

S3 + Zoom
Frist/ansvar

Zoom regler: Ha på mute, tegn dere i chatten hvis dere vil si noe
Møtetegn:
-

Kommentar/replikk vis frem nummer
En finger innlegg
To fingre kommentar
Timeout trumfer alt
Jazzhands og applaus på zoom

Taletid: ubegrenset, men ordstyrer kan stoppe
Spørsmål: Ikke del av taletid
Forslag til vedtektsendring: skriv det ned og kom ned til Maren i pausen
Akklamasjon: fysisk ved felles klapp, digitalt er stillhet enighet
Digital avstemning: vil foregå ved hjelp av vedtak.no
Godkjent ved akklamasjon
1.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon

2.

Valg av ordstyrer
Godkjent ved akklamasjon

3.

Valg av referent, protokollvitner og tellekorps
NP, IV og GP godkjennes som referenter

Side 1 av 5

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Petter godkjennes som tellekorps
4.

Sak “Omstrukturering av Hovedstyret”
Saken legges frem av vice-vice-kanzler Anna Dørheim
Hovedstyret er nå bestående av åtte medlemmer. Stillingen vi har lyst til å
se på er vice-kanzler.
Bakgrunn: Tradisjon at Kanzler sitter tre år i hovedstyret. Dette er dumt, det
blir høy terskel for å stille til Kanzler. Mister blant annet muligheten for
utveksling.
Et annet poeng er at Kanzler tar opp en plass i HS som kanskje noen andre
ville hatt.
Kanzler vil også alltid ha noen å se på for erfaring fra tidligere år, det kan
være dumt for læringsprosess og kreativitet.
Prosessen rundt denne endringen har vært diskutert de siste to årene, blant
annet med bakbenken (tidligere kanzlere)
Har har også vært diskusjonsmøte, 15.april, hvor dette har vært diskutert.
Foreslås at Vice-Kanzler ikke lenger skal være en stilling i HS.
Nåværende arbeidsoppgaver for Vice kanzler er avviksskjema, ansvar for
sponsoravtaler og som sittende resursbank.
Omregulering innebærer også å gjøre om Notarius stillingen.
Den nye stillingen får arbeidsoppgaver fra vice kanzler, referent og svar på
invitasjoner på mail fra NP og ansvar for tillitsvalgte fra SV.
Notarius blir en ny administrasjonsansvarlig, men vil beholde
referentoppgavene.
Den nye stillingen som opprettes vil være ansvarlig for en ny Høna-gjeng
(soskom).
Den nye stillingen vil få navn Socialus Gallinas som vil være leder for nye
soskom, husrepresentant på Lerka og ansvar for Høna og Egget.
Hva navnet betyr →Socialus er et funnet på navn for sosial, gallinas er
høner på latin og spansk. I praksis sosiale høner:)
Spørsmål: Hva betyr husrepresentant?
Vi deler nå Lerka med to andre linjeforeninger som deler et husråd over
Lerka. Husrepresentanten vil sitte i dette rådet.
Spørsmål: Hva vil lavterskel tilbud være?
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Film og quiz på lerka, og andre lavterskel sosiale tilbud på høna. Skal ikke
ta over arbeidsoppgaver fra CG.
Spørsmål: Er det ingen som vil hete Notarius?
Den nye administrative stillingen vil hete Notarius Publicus. Vil ikke hete
nestleder da den ikke har en nestleder-rolle for kanzler. Vice Kanzler blir
heller en erfaringsbank som ikke sitter i hovedstyret.
Spørsmål: Er tanken at det skal være et krav om at tidligere Kanzler skal
være tilgjengelig?
Det skal skrives inn i erfaringsskriv at det forventes at Vice-Kanzler til
tilgjengelig, men Vice-Kanzler kan dra på utveksling f.eks.. Det er også
skrevet i statuttene til Aarhønen at det skal overføres tilstrekkelig
erfaringsoverføring fra alle medlemmer av HS.
Spørsmål: Skal det være en periode hvor det er pålagt å være erfarings
overfører?
Det skal bli skrevet om dette i stillingsbeskrivelsen til nye Notarius
Publicus, ikke i statuttene.
Spørsmål: Skal det være den spanske eller norske uttalelsen?
Spansk dobbel ll er j.
Spørsmål: Er det nødvendig med en stilling til?
Litt av grunnen til at vi endrer det er å gi en person til få mulighet til å være
med i HS. Så er det egentlig ikke så viktig å være akkurat 8 stk. Det er en
test av en ny løsning, og endringen må kjøres i gang for å kunne se litt på
om dette er den beste løsningen eller ei.
Kommentar: Hvis det skal være en ny gjeng er det lurt med en leder av
denne.
Innlegg: Det er en god løsning å teste ut. Og den nye løsningen kan bidra til
å øke sosiale på Lerka og få fokus på det.
Spørsmål: Hva slags lavterskeltilbud vil denne nye gjengen tilby?
Det vil ikke knyttes til en hobby eller en spesiell aktivitet som andre
undergrupper i aarhønen, men mere for å bare være sammen. Som strikking,
film og andre små aktiviteter.
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Spørsmål: Hvorfor tenker dere at Socialus fortjener en plass i HS mer enn
andre stillinger i undergrupper?
Vi ser for oss at dette kan bli en ganske driftende gjeng, som representerer
Aarhønen på Lerka. Også må vi teste det ut, og gjøre en vurdering på det
om ett til to år. For å sette en sosial lavterskel gjeng er det lurt å knytte
personen tett til HS.
Kommentar: Kroa, AKT, hytta er mer tilknyttet en egen gjeng. Socialus vil
også ha en større tilknytning til daglig drift.
Kommentar: Tror det vil være nok jobb, men om den skal være i
hovedstyret er spørsmålet. Det kan bli en avlastning for arbeidsoppgaver til
HS, som er det som er tenkt.
Kommentar: Hvis det tas opp en ny gjeng burde det være en leder som har
det som hovedansvar.
Kommentar: Ny Socialus gjeng kan gi mer tilhørighet til Aarhønen.
Spørsmål: Er det bestemt at Socialus skal ha sin egen gjeng?
Ja, tanken er det. Men det trengs ikke vedtas på generalforsamling, så det
kan hovedstyret gjøre utenom dette møtet.
Takk til Cajsa og H.H. Høyhetshøyheten for gode innspill på mail.
Stemming vil foregå på vedtatt.no etter bruker er opprettet gjennom QR
kode.
*Mye kløning med å scanne en QR-kode og få en mail med noe stemmeinfo.
Vi har ikke blitt noe bedre til digital stemming tross nesten to år med Rona*

5.

Endringer i vedtak
Trenger ⅔ av stemmene for at en statuttendring skal bli vedtatt.
Forsamlingen mener at Freia er bedre enn Nidar.
Det er snakk om tre statuttendringer. Det er i hovedsak samme sak.
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