Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Arkiv :

Server

Møtetype

:

Generalforsamling

Nr.

:

1

Tid, sted

:

18.02.2021, 16:15, S2

Ref.

:

IV, HE,
GKG

Tilstede

:

80 fremmøtte ved møtestart

Neste møte

:

Februar 2022

Post

Sak

0.

Orientering om prosedyrer
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Trondheim
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Kanzler Eirik Havre gikk gjennom møteregler
-

-

Hold alltid opp utdelt lapp med tall for å tegne seg på talelisten
Én finger for innlegg
To fingre for replikk
- Kun to replikker per innlegg
- 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 Financeminister
og ordstyrer
Følg møteregler satt for bruk av møterommet Zoom. Oppgi fullt
navn og klasse.
Zoom regler: Alle skal ha av mikrofon samt kamera. Tegn deg i chat
(enten ved å skrive innlegg, replikk eller saksopplysning) at du
ønsker ordet, da kan du ha på mikrofon og kamera. Påse at du er
pålogget Zoom og deltar i møtet, slik at ikke flere ser på møtet via
samme Zoom møte, slik at alle som deltar blir talt med. Partyhat- og
klappe-emoji angir hhv partyhat og samtykke ved akklamasjon.

Kanzler gikk gjennom regler ved stemming
1.

Godkjenning ved akklamasjon skjer ved at hele salen klapper og
klappe-emoji på Zoom. For de på zoom vil ingen handling anses
som akklamasjon.
Stemming vil foregå via polls på Zoom.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble sendt ut fem uker før GF, ikke seks uker som tidligere.
Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon og stillhet på Zoom

2.

Valg av ordstyrer
Vice-Kanzler, Anna Bjørnøy Dørheim, og Finansminister, Johannes

Side 1 av 36

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Guldahl, er aktiv som ordstyrer digitalt, ble godkjent som ordstyrer ved
akklamasjon og stillhet på Zoom
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
Notarius Publicus, Isak Viken, Halvard Eiesland, og Gina Kristensen
Gjelten ble godkjent som referenter ved akklamasjon.
Maren Johanne Mood og Frida Nygaard ble godkjent som protokollvitner
ved akklamasjon.
Kaia Lindheim og Erik Hjertnes Nygaard ble valgt som tellekorps ved
akklamasjon.

4.

Presentasjon av Årsmelding 2020
Kanzler og Skogvokter gikk gjennom sammendrag av Årsmelding 2020.
Kort gjennomgang, fullversjon på mail.
Hovedstyret har gjort følgende i det foregående styreåret:
-

Åretur med 144 personer.
Bursdagsfest.
Generalforsamling, nytt HS valgt.
Styreopptak, samt to gjengopptak i 2020.
Aarhønelekene (ÅL) ble avlyst, som skulle vært 11. Mars 2020.
Fadderuken ble gjennomført.
Jonathanfest ble gjennomført.

Fadderperioden 2020
- faddermøte og kick-off
- spill og grill med 1. klasse
- samfundet to kvelder (alle fadderbarn ble delt i to)
- Trondheim rundt
- Volleyballturnering
- VB-tur

Ceremonigjengen
- Bursdagsfest
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-

Ikke hatt ÅL
17. Mai frokost ble til 17. Mai skål på Zoom.
Fadderperiode
Immatrikuleringsball med 200 personer.
Julebord avlyst, men julekalender gjennomført

Spikers Kårner
- fem utgaver utgitt 2020
- lunsj-quizer, reisebrev,
- i 2020 ble Sjæfus Blæstus gjenopprettet
Industrikontakten
- 12 bedpresser, 3 på våren og 9 på høsten i 2020
- Skidag gjennomført
- Avlyst flere kurs
- Ingen motivasjonsdag
- Alternativ promotering
- Pop-up lesesal hos COWI skulle vært, men ble ikke noe av
H.M. Aarhønens Fond
- tror de har satt ny rekord i antall søknader, 18 stk
- oppkobling av strøm til hytta
- mygger til TU
- skredutstyr i VB
- oppstart av håndballag
Undergrupper
-

Teknisk Undergruppe: flyttet til byggteknisk. Opplæring før revy.
Ansvar for livestream forrige genfors. Leid ut mye SOundbox.
Aarhønens Pikobryggeri gjenoppstår vha Grå Fjær
Aarhønefestivalen skulle vært i høst, men utsatt til ubestemt tid. Må
opprettes nytt styre etter Uka 21.
Håndballag: hatt flere treninger på Sit. Ikke vært med på serien.

Hyttestyret
- Gjort mye i 2020
- Hatt 460 personovernattinger
- 4 dugnader gjennomført
- Bålplass anskaffet
- Strøm anskaffet
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-

Vei og to parkeringsplasser planlagt
Varmepumpe anskaffet
Innlagt vann planlagt
Fordbud om Sounbox på hytta er innført etter mye støy

Krostyret
-

var stengt fra mars til august

-

fått gjennomført 25 arrangementer

-

skal nå flytte fra Moholt alle 10 til Herman krags vei??? 1

AKT
-

Dro på hyttetur til Døvehytta
3 forestillinger utsolgt
75 deltakere som satte opp revyen i 2020
Planlagt revy April 2021

Vandrenede Bjelke
- avlyste 7 turer
- hatt ca like mange arrangementer som i fjor
- 361 deltakere på disse arrangementene (rekord sammenlignet med
de tre siste årene)
Bjelkeklang
- Dro på korstokk med 22 klingere
- Ukentlige øvinger
- Øvingspils, delvis digitalt
- Hyttetur begge semestrene 2020
Bygg:Verksted
- Gjennomført vegg-kurs 3 dager (siste dagen var 12. mars…)
- Bidratt med verktøy til hytta
Dragern
- 15 medlemmer per nå, 3 nye fra høsten av
- Spontan opptreden under Pride Paraden
- 1 oppdrag under Jonathan
- Spillkvelder, øvelser og hyttetur
ByggBang
- Daværende medlemmer var med på revyen 2020
- Lagde en fet video til immball
- Fikk et nytt medlem etter sommeren, spiller trommer
Bjelkesyre
- Mange løpetreninger
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-

1 styrketrening
Søkt spons til eget treningstøy: foreløpig pannebånd og refleksvest.

Grå Fjær
- Har 17 medlemmer, er prosjektbasert (bl.a. høyhetsliste, restaurering
av H.M. Aarhønen mm)
Piker Med Spiker
- 7 arrangementer; byggeplass besøk, jentevors, kakefest på
kvinnedag, kontorbesøk SWECO, grilling på festningen med mer.
FK Steindølene
-

200 spillere, 140 aktive
60 nye etter sommeren
Hatt treninger etter koronareglene
Ingen studentliga etter mars

Aarhønen håndball
- I 2020 fikk Aarhønen sitt eget håndballag
- Ingen bedriftseriekamper
- Trenigner på SiT
Annet
- Uketårn KOM: Tok opp nytt styre i høst. 5 medlemmer. Skal tas opp
fler; byggeleder på neste gjengopptak.
- Ny samarbeidspartner (COWI fortsatt HSP) Veidekke SP

5.

Årsmelding 2020 ble godkjent ved akklamasjon
Diskusjonssak Vice-Kanzler
Eirik Kanzler blir ordstyrer for denne saken.
Nå i Aarhønen sitter man først som Kanzler ett år og så som Vice-Kanzler
ett år. Vi har lyst til å revurdere om dette er beste måten å ha
erfaringsoverføring fra ett styre til et annet på. Før var praksisen at man satt
tre år til sammen ved at man først måtte sitte i HS som noe annet før man
ble Kanzler. Fin flyt å ha med Vice-Kanzler med i neste HS. Har noen noe
de har lyst til å si i denne saken? Er det en annen måte å gjøre dette på? Har
noen spørsmål om hvorfor det er sånn?
Grunnen til at Vice-Kanzler tar det opp er fordi dette kommer til å bli en
sak. Det vil bli arrangert diskusjonsmøter fremover (invitasjon til dette
kommer når det er tid for det).
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Da er det 15 min. pause. Tilbake tentativt 17:05.
6.

Endring av statutt 4-3 Aarhønehytta
Hyttestyret ønsker en forandring i statutt 4-3
Statutten innebærer at større varige endringer som innebærer naturinngrep,
søknadspliktige endringer, fasadeendringer, eller større innvendige inngrep
på hytta , må vedtas med ⅔ flertall på to etterfølgende generalforsamlinger.
Hytta foreslår å fjerne kravet om påfølgende år. Dette ønsker styret for å
gjøre det lettere for et styre å gjennomføre prosjekter siden vervene er
årslange. Hytta mener det holder med èn ordinær generalforsamling for å ta
avgjørelser angående hytta.
Håkon Veivåg Tveit: Veldig god ide, så slipper sittende hyttestyre å vente
til neste hyttestyre med eventuell endring.
Frida Nygaard: Den vedtekten som var for å sikre at det ikke gjøres noe
dumt. Hvordan sikre mot at det ikke gjøres noe dumt (eks: brenne ned
hytta)? Tenker dere at den nye vedtekten er sikker nok for at noe dumt ikke
skjer.
Martin Berg: Innspill: Tanken bak to generalforsamlinger, grunnet en vanlig
gf så går man kanskje litt fort gjennom sakene, får ikke den diskusjonen
man kanskje trenger. Med én ekstra ekstraordinær gf får man mer rom for
diskusjon slik at alle vet hva det innebærer. Tenker at det er viktig å bevare
den som det er. Synes det er forskjell på størrelser.
Cajsa svarer: Frida sa om sikring av hytta; tror det skal holde med én
ordinær fordi hvis man ønsker å gjennomføre et prosjekt og det krever to
generalforsamlinger. Setter vår lit til at hyttestyret sammen med den
ordinære generalforsamlingen er beslutningsdyktige nok til at hytta sikres
med denne ene ordinære generalforsamlingen.
Håkon Veivåg Tveit (replikk til Martin Berg): Min erfaring er at hver
diskusjon ang hytta vil være omfattende, uavh. om det er en eller to genfors.
Vil også være diskusjon før eventuell genfors.

Ida Haveraaen: for endringen. Støtter opp under engasjementet som er. Har
tillit til HS og hyttestyret. Helt ærlig; har man lyst til å gjøre noe dumt så
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kan man uansett gjøre det. Bedre å støtte de som ønsker å utvikle hytta.
Cajsa svarer: til Martin; hvis man skal utføre veldig store endringer (eks
utbygging) så må dette også godkjennes i fondet i tillegg til hyttestyret.
Hvis det er så store endringer på 200 000 kr så må dette også opp som egen
sak på gf, dobbel sikring.
Frida Nygaard: argumentet til Cajsa om at det er nærhet til de som fremmer
forslagene er veldig viktig.
Knut (Industriminister): Bør tenke at på ordinære genfors at det er flest
byggstudenter på den ordinære. Ikke gitt at like mange ønsker å stille på to
genfors.
Martin Berg: replikk til Frida. Tidsperspektivet, ekstraordinær genfors
trenger ikke være lenge etter ord. genfors. Trenger ikke være en høy terskel
for å gjøre varige inngrep, men viktig at det er litt høyere enn bare ett
genfors. Ikke så mye mer jobb å kalle inn til nytt ekstraordinært genfors.
Anna Bjørnøy Dørheim (motsvar til Martin Berg): Må være
beslutningsdyktig for å vedta endring, altså 5% av medlemsmassen til
Aarhønen må være tilstede ved avstemning.
Svein Ola Størseth: jeg vil støtte dette endringsforslaget. Da jeg satt i
hyttestyret vurderte vi å endre takrennene ved inngangsdøra, men denne
varige endringen drepte litt engasjementet. Vil bli lettere for hyttestyret å
gjennomføre endringer hvis dette blir godkjent.
Avstemning via Zoom: 112 tilstede
Johannes Guldahl (Financeminister) har ikke lenger mulighet til å se
stemmene (til info).
Statuttendringen ble godkjent med 82% flertall
7.

Prosjekt Vann
Filip Karlsen (via zoom), oppsynsmann på hytta: Vann til hytta. 10
årsjubileum i 2023 til hytta. Kommer anslagsvis til å koste mer enn NOK
200 000,-. Hvis det godkjennes her så får vi lov til å søke fondet for dette.
Viser foreløpig skisse
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Hyttenaboer er med på prosjektet.
Tentativt estimat:

Saksopplysning fra Cajsa Wien: det genfors nå godkjenner er at hyttestyret
kan søke fondet for over 200 000 kr og for en stor varig endring.
Håkon Veivåg Tveit: ser bra ut, hyttestyret gjør en god jobb. Håper det går
gjennom.
Knut (IM): Lurer på om det kommer noen estetiske endringer på hytta på
grunn av dette?
Filip Karlsen: blir nok et lite hull ved gråvannstanken.
Martin Berg har kommentar om at gravearbeid blir dyrere enn 15 000kr.
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Filip Karlsen svarer Martin Berg om at dette kun er et overslag, blir nok
dyrere ja.
Avstemning ble avholdt via Zoom (114 tilstede)
Prosjekt vann ble godkjent med 97% flertall.
8.

Gjennomgang og behandling av regnskap 2020
Gjennomgang av regnskap 2020 ble gjennomført av Financeminister
Johannes Guldahl
Oversikt:

Spons og støtte

Drift
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MVA

ÅRE

AKT

Bursdagsfesten
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Generalforsamling

ÅL

Motivasjonsdagen

Påskerebus
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17.mai-frokost

Fadderperiode

Immball

Julebord
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Spikers

Industrikontakten

Hytta
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Kroa

Teknisk undergruppe

UKE-tårnet 2019
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UKE-tårnet 2021

Aarhønefestivalen

Aktivitetskveld

Fondet

Ingen spørsmål til regnskapet.
Ble godkjent med akklamasjon.
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Regnskap 2020 ble godkjent av generalforsamlingen.
8.

Presentasjon av budsjett 2021
Financeminister la frem budsjettet 2021
Ny samarbeidspartner, Veidekke, som sponser med NOK 100 000,-.
Næringslivsringen har økt med mulighet for å søke om mer penger.
Åretur avlyst.
ÅL avlyst.
Skal bli avholdt to låvefester i 2021 (for faddere og fadderbarn)
UKA 21 er en ny post.
Det åpnes for spørsmål ang budsjettet 2021. Ingen spørsmål.
Hovedstyret har godkjent budsjettet.
15 min pause, tentativt frem til 18:00.
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9.

Valg av Styremedlemmer
Åpnes det for benking?
Ja.
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 et spørsmål som er rettet til alle kandidatene.
Bli gjerne sittende gjennom alle valgene (ikke gå når vennen din har
stilt, dårlig skikk)

123 tilstede i rommet.
Kanzler
Forhåndsstilt: Runa Herdisdatter Kierulf
Benket: Ingen
Apell: Ærede generalforsamling. Jeg heter Runa og jeg går i 2. klasse.
stiller nå som Kanzler. Har de siste året sittet som Ceremonimester i HS.
Ikke blitt helt som jeg tenkte meg, vi i HS har prøvd vårt beste for å gjøre
dette året som har vært annerledes til et bra år.
Blitt kjent med mange engasjerte mennesker, og sitter selv igjen med mye
engasjement. Aarhønen ekstra viktig under korona.
Aarhønen er ekstra viktig i år. Vi er alle lei av zoom.
Ønsker å bli Kanzler for å være med på å se på nye muligheter for å skape
engasjement i Aarhønen. Veldig glad i og stolt av Aarhønen. Ønsker å bidra
til at enda flere blir det.
Ønsker å lede dere og Aarhønen inn i lysere tider. Takk for meg!
Spørsmål:
Maren Johanne Mood: Hva sier du når noen spør deg hva er egentlig
Aarhønen?
Runa svarer Maren Mood: da sier ejg at Aarhønen er et tilbud for alle som
går på bygg, som er alt som ikke er konkret faglig. Det er en organisasjon
hvor alle kan være så aktive man vil. Enten om det er at man vil engasjere
seg veldig eller lite.
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Ådne: Hvordan tidligere erfaring har du som leder?
Runa svarer Ådne: har sittet som leder i CG. Vært veldig gøy å få lede en
gjeng. Også leder scenegruppa i Omega (men ønsker å trekke det tilbake).
Sigurd Nordby: Hva er du mest stolt over at dere som HS har fått til eller
besluttet det siste året?
Runa: Helt klart at vi fikk gjennomført immball, skikkelig skikkelig stas.
Knut (Industriminister): Du sa du skulle ta Aarhønen til nye høyder; har du
konkrete tiltak for å ta Aarhønen til nye høyder?
Runa: jeg tror at når dette begynner å lette at vi sitter med et 1. klasse + 2.
klasse kull som alle er veldig veldig gira på at ting skal skje. Også de som
ikke har vært så aktive før. Kan få nytt engasjement.
Frida Nygaard: Noen tidligere Kanzlere har vært kjent for noe i forbindelse
med fadderperioden; f.eks ekstremt gode på navn, smørblide hele tiden,
vært med på alle fester: hva er din egenskap som du stiller sterkest med som
Kanzler i fadderperioden 2021?
Runa svarer Frida Nygaard: jeg vil selv tørre å påstå at jeg har vært veldig
lenge på nach i denne fadderperioden. Mange MGP duetter meg Signe.
MGP junior blir min store greie i fadderperioden 2021.
Johannes (Financeminister): Vi har kanskje mer penger å rutte med neste år;
hvilket arrangement hadde du arrangert? Et nytt et?
Runa svarer Johannes (Financeminister): å arrangere et dagsarrangement
med Tim&Schenko og Hybrida.
Knut (Industriminister): Du som leder skal lede HS, hva er dine beste
egenskaper når du er på fest?
Runa svarer Knut: min beste egenskap på fest er at jeg både kan dra opp
stemninga og hoppe på bordet, samtidig som jeg kan holde hår over
doskåla. og så gire meg opp igjen når jeg er ute av den døra.
Totalt 112 stemmer avgitt.
Runa Kierulf ble valgt som Kanzler.
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Vice-Kanzler
I henhold til statuttene trer avtroppende Kanzler Eirik Havre inn som
Vice-Kanzler.
§ 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.
Forhåndsstilt: Eirik Havre
Eirik Furnes Havre ble godkjent å tre inn som Vice-Kanzler ved
akklamasjon

Ceremonimester
Forhåndsstilte: Petter Sunde, Maria Elise Liodden, Thomander Blichfeldt
Benket:
Petter Sunde, appell:
Går i 1. klasse. Siste halvår vært en del av Ceremonigjengen (CG), trives
godt med det og stiller derfor som Ceremonimester (CM). Vi byggstudenter
trenger et sted å møtes utenfor skolen, og jeg brenner derfor for det CG
gjør. Jeg ønsker å engasjere meg mer i Aarhønen. Ønsker å ta større del av
fellesskapet Aarhønen. Ønsker å bli en CM som folk kan føle seg trygge på,
og som folk kan stille store og små spørsmål til. Lover et arrangementfylt
år, uavhengig av hvordan korona utvikler seg.
Maria Elise Liodden, appell:
Hei jeg heter Maria. Jeg går i 1. klasse. Vært med i CG i et halvt år nå, vært
veldig kjekt og givende. Gøy å være med på å arrangere, givende, og det
passer meg helt perfekt. Gøy å være en del av aarhønen. Viktig å bli møtt av
positive og imøtekommende mennesker. bli kjent med nye mennesker.
(Bølgen går på zoom)
Thomander Blichfeldt, appell:
Hei, mitt navn er … er 25 år og går i 2. klasse. Aktiv person. Liker å
engasjere meg i Aarhønen. Vært med i CG først et halvt år, så vært
arrangementsansvarlig i CG-styret. Vært gøy å få enda mer ansvar. Å
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arrangere Bursdagsfest og immball. Arrangert noen av disse før, derfor vil
jeg være med igjen.
Spørsmål:
Eirik Havre (påtroppende Vice-Kanzler):
Aarhønen har avlyst de siste arrangementetne det siste halvåret. Forslag til
andre ting som gjør at studentene kan bli kjent med hverandre?
Maria til Eirik Havre:
Dumt det ikke har vært arrangementer i år. Har vært mulig å møtes i mindre
grupper. Ønsker å arrangere flere mindre arrangementer. For eksempel, kan
gå på skøyter, båltur, badeland, bowle, kino, gocart osv. Mange muligheter
for å møtes i mindre grupper. Ønsker å legge til rette for at det er
arrangementer som passer enhver. Bredt tilbud med sosiale aktiviteter.
Thomander til Eirik Havre:
Holde avstand; da kan det gjennomføres så lenge regelverk sier det er greit.
Utearrangement og småarrangementer kan arrangeres.
Petter til Eirik Havre:
Jeg har også noen tanker. En av de er at vi må bare innse at så lenge korona
herjer, så blir det mye zoom. Men arrangere med små kohorter. Digitale
arrangementer fra CG. Få med så mange som mulig. Folk kan møtes i små
grupper. Veldig for de mindre arrangementene også. For eksemel navnefest.
Kan gå på tvers av trinn og vennegjenger. Bli kjente med nye folk. I tillegg
for å videreføre tidligere arrangementer.
Håkon Grande (zoom): hva er deres forhold til alkohol?
Petter:
Avslappet forhold til alkohol. Opp til hver enkelt med drikking. Hvis det i
perioder kan bli mye alkohol, så respekterer jeg det så absolutt.
Maria:
Drikker på fest. Drikker lite med de som drikker lite og mer med de som
drikker mer. Støtter arrangementer uten alkohol.
Thomander:
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Jeg er veldig glad i alkohol. Men klarer å begrense det hvis nødvendig.
Ingenting i mot andre som ikke ønsker å drikke. Respekterer alle sine
meninger.
Ådne:
mye fokus på 1. og 2. klassinger. HVa skal dere gjøre for å engasjere de
eldre?
Thomander: Har 4. og 5. klasse, med mange ulike fag, ikke like lett å blæste
i forelesning fokus på sosiale medier. Spikers, og Grå Fjær. Godt samarbeid
med Grå Fjær. Kan spre blæste på Jonathanfestivalen
Maria:
Viktig å inkludere alle trinnene. Gjennom arrangementer som ble sagt. Dele
inn på tvers av årstrinn. Også viktig å promotere. Gjøre det på insta, fb,
også gå inn i forelesninger selvom de har forskjellige fag.
Petter:
For at vi har arrangementer som ikke krever at en er i et verv. SLik at de
som vil fokusere på skole kan det, og likevel delta.
Åpen for å bli kjent med 4. og 5. klassinger, og håper virkelig de vil være
med på våre arrangementer.
Erik: Dere skal selv arrangere imm.ball, og skal kanskje på flere imm.bal.
Forslag til styregaver til andre imm.ball?
Hva vil dere gi til Tim&Shænko på deres imm.ball?
Maria:
Vet ikke så mye om de. Men som en immball-gave hadde det vært gøy å gi
noe fra Aarhønen som har en sammenheng med oss. Lagd en liten
Aarhøne-dans som vi kunne vist frem. Gjerne med improvisert sang.
Petter:
Går for den litt mer kunstneriske varianten, finne styret til Tim&Shænko og
male medlemmene i styret.
Thomander:
Jeg tenker også kunstnerisk. Tilgang til verksted. Lage noe til
Tim&Shænko i tre for eksempel. Oppi en bolle med chmpagne for
eksempel.
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Runa (påtroppende Kanzler): Hvis dere ser bort fra korona, og penger, hva
er deres drømmearrangement å arrangere? Beskriv med fem ord.
Petter:
Volleyball, sommeroutfit, sommerdrinks, god stemning, helst ferdig med
eksamen.
Thomander:
Badeland, konkurranse, Timoshænko, siving, “kæm e bæst?”
Maria:
sommerfest, synkronsvømming, kubb, grilling, vannsklie
Maren: Hva er deres favorittarrangement?
Thomander:
ÅL. hvis jeg blir CM skal jeg ta igjen for de to forrige ÅL’ene.
Maria:
Vi i 1. har ikke fått vært med på så mange arrangementer. Synes
bursdagsfesten høres gøy ut, og i sammenheng med revyen.
Petter:
Immball, eneste jeg har vært på. Setter høyt at 1. klasse skal få en bra start
på studiet. Føle seg hjemme i linjeforeninga.
Iselin (avtroppende Skogvokter): Hva er din favorittsang på fest?
Maria:
For øyeblikket, har en selvlaget dans til den. Vulcanoman fra firesaga (?)
Petter:
“Be all Right”
Thomander:
TIX sang, kommer ikke på tekst eller tittel. Da går jeg for Eminem - Lose
Yourself
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Valgresultat: Gjenvalg mellom Petter og Maria.
Apell:
Petter:
Jeg føler jeg har fått fram mine poeng, men vil si hvor gira jeg er på å ta på
meg store oppgaver innenfor Aarhønen. Vil ikke love for mye nå pga
Korona, men vil få til de arrangementene som gjør at folk kommer seg ut
døra. Kontakt er viktig i disse tider!
Maria:
Tror jeg kan gjøre en god jobb som CM. Er veldig engasjert, har mye å
bidra med. Og kan sammen med dere gjøre dette bra. Gira på å få til mindre
aarrangementer, viktig nå som det er en krevende tid for alle. Positiv til
småarrangementer, og når de store er tillatt igjen så skal de bli like bra som
alltid. Ville vært utrolig kjekt og en stor ære å bli CM.
Spørsmål:
Cajsa Wien: I Aarhønen har vi jo mange interessegrupper (undergrupper),
hvordan tenker dere vi kan utnytte dem i Aarhønens arrangementer?
Maria:
vi har allerede VB som er selvdrivende, PMS har hatt pizzakveld med
jentene. Supert hvis undergruppene vil bidra med noe også. Har sine
interesse-saker. Få flere med i sin gjeng. Gøy med mange folk. Snakket
med de og få de til å arrangere noe innenfor sine interesseområder.
Petter:
Har mye å ta av. Mange undergrupper i aarhønen. SOm maria sier,
vandrende bjelke har mye utearrangementer ,som er relevant nå. Som regel
lov med flere når man er ute kontra inne. Musikalske undergrupper som kan
stille på arrangementene med underholdning. Har kroa som kan stille med
bar og drikke hvis aktuelt.
Frida Nygaard: hvilke egenskaper har dere som gjør at medlemmer i CG
kan ha lyst til å stille videre i Aarhønen neste år?
Petter: positiv, engasjert og imøtekommende. en person som kan dra med
seg resten for å bli med på ting. Kan få med folk på et større prosjekt.
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Maria:
Er positiv, utadvendt, elsker å gøre ting hele tiden. Vil få folk med, det er
noe jeg er god på. Tror jeg kan stille sterkt der.
116 stemmer totalt.
Petter er valgt som ny Ceremonimester.

Financeminister
Forhåndsstilt: Ole Magnus Johnsen Ryen, Theo Simon Houck, Simen
Nordtvedt Stoltenberg
Ole Magnus:

Ønsker mer ansvar. og bidra mer til Aarhønen. Snakket med avtroppende
Financeminister, og tror det er oppgaver jeg kan løse godt. Hatt flere
økonomifag på vgs. og er interessert i økonomi. Ser på Financeminister
som et viktig verv og tenker å ta jobben seriøst.
Theo:
Hei, jeg heter Theo, 1. klasse og er 23 år gammel (?).
Studentsaktivitet viktig,
Har et årsstudium i økonomi og ledelse.
Da jeg kom hit merket jeg hvor bra studentaktiviteten var. Håper dere vil la
meg bli FM for at dere skal få se hvor bra jeg gjør det som FM.
Simen:
24 år gammel. Har sittet 1 år i CG. Har erfaring ved å være nestleder som
økonomiansvarlig i CG, og økonomistyret i bryggelaug på Moholt.
Økonomiansvarlig i verv på vgs. Mener det er mye engasjement, som
trenger en viktig støttespiller for å sikre at disse trenger den finansielle
støtten de trenger.
Spørsmål:
Knut:
Som FM så har du tilgang på ekstremt mye penger som tilhører Aarhønen.
Har du et eksempel på hvor du har vist stor integritet?
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Ole Magnus:
Tidligere vært elevrådsleder på ungdomsskole og vgs. Ansvar for store
summer penger. Spesielt på ungdomsskolen, da var det mye kontanter,
regnskapet gikk opp.
Theo:
Ryddig privatøkonomi. Har ikke hatt med så mye med så store summer før,
men håper jeg kan vise at jeg klarer det.
Simen:
Det første økonomiske vervet jeg hadde da skulle omtrent 700 000 kr
sendes til et veldedig formål, en del var kontanter. Viktig å ha stålkontroll.
Ønsker alltid å være en støttepart, det har jeg aldri vikt fra.
Marie:
FM kan jo til tider være et ganske tidskrevende verv. HS tar mye tid og
regnskap, budsjett, støtte opp andre undergrupper . Har dere tid til vervet?
og hvorfor?
Theo:
Tidligere har jeg drevet mye med idrett. Hatt hvertfall 3-4 timer dagen satt
av til det. Har drevet mindre idrett som student, og ønsker å bruke mer av
denne tiden i verv.
Ole Magnus:
hadde exphil i år, krever ikke så mye arbeid. Har mye ekstra tid pga det.
Liker å ha noe å holde på meg. Sett etter nye verv som jeg kan bruke tiden
min på. Kan få brukt regnskapsferdighetene mine.
Simen:
Dette er et tidkrevende verv. Noen av vervene jeg har vil mest sannsynlig
vike for dette. Delegere. Effektivisere regnskapsprosessen er essensielt.
Bygge på tidligere erfaringer
Eirik Havre:
FM har ansvaret for økonomien i aarhønen. Viktig rolle i HS. Hva synes
dere er de viktigste kvalitetene som HS-medlem?
Ole Magnus:
Ser opp til HS, mange 1. klasse gjør. Pålitelig, hyggelig, likestiller alle som
snakker med HS.
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Simen:
Pålitilighet viktig.SOsial, åpen, og alltid være der for ildsjelene i en
forening.
Theo:
Det er viktig å være et godt forbilde. Blir sett opp til av mange. Viktig å
vise at man ikke sitter på en høy hest. Inkluderende, spesielt for de nyeste.
Dette er noe jeg mener jeg vil klare, er sosial og inkluderende.
Johannes:
Som avtroppende FM, må forholde dere til meg. Det året her har vært
tydelig på at alt kan skje, føler dere dere frem eller kommer dere til å spørre
meg med en gang?
Ole Magnus
Var i forsvaret i fjor, en lagfører var opptatt av at intensjonen var der og vi
skulle løse etter beste evne. Får til mer enn man selv tror. Vil prøve meg
frem, men er det vedrørende store beløp eller lignende vil jeg spørre
avtroppende Financeminister.
Theo:
Selvfølgelig hvis det gjelder små beløp, prøve seg frem. Hvis man er
usikker, spørre om hjelp. Kjæresten min har nettopp gått av som
økonomiansvarlig i Abakus, så tett kontakt der. Vil også spørre Johannes
om hjelp. For meg er den veien kort.
Simen:
Har erfaring fra før. Hovedsakelig stole på egen erfaring.
Rikke (tidligere Financeminister): hvordan har dere tenkt til å følge opp de
andre økonomiansvarlige i Aarhønen?
Theo:
Opprette grupper på diverse medier. Kort vei for å spørre om hjelp.
Ole Magnus:
Kjøre på med Slack.
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Simen:
Slack vil være en god måte å holde kontakten på.
Spørsmål fra Martin Berg: Hvem er hvem igjen?
Gjenvalg mellom Ole Magnus og Theo. 101 stemmer avgitt.
Appell:
Ole Magnus:
Tusen takk til nå. Jeg har veldig lyst til å bli FM, har masse fritid som jeg
har lyst til å bruke på dette her. Vil ha et godt samarbeid med de andre
økonomiansvarlige.
Theo:
Har tett kontakt med personer med erfaring med økono verv. Engasjert.
Håper jeg kan få vist det i denne stillingen.
Spørsmål:
Ådne:
Hva er deres beste aksjetips?
Theo:
GameStop nonstop. Langsiktig tenkning.
Ole Magnus:
Har troen på energi.
Runa (påtroppende Kanzler):
Hvem er du som venn?
Ole Magnus: stiller opp, for meg handler det om hva man gjør. Vise støtte.
Vært hobbypsykolog. Forhåpentligvis en kar som kan dra opp en heftig
DDE stemning på vors.
Theo:
Den som alltid er der. På fest er jeg han som enten drar opp stemningen
eller er på do. Til å stole på.
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Omvalg på Ole Magnus og Theo.
102 stemmer avgitt.
Ole Magnus er valgt som Financeminister.

Sjefredacteur
Forhåndsstilt: Julia Fresvig, Lisa Maria Marcussen
Benket: Eskild Traa Carlsen benker Filip Karlsen. (Filip ringes av Cajsa,
takker nei)
Appell Julia: Ærede generalforsamling, Jeg heter Julia og går i andre klasse.
Tidligere har jeg vært faddersjef, økonomiansvarlig i revyen og
gjengmedlem i Redactionen. Redactionen har fyllt med så mye folk som er
herlige å snakke med og herlige og henge med. Jeg har masse engasjement
for Aarhønen og Redactionen. Takk for meg.
Appell Lisa: Hallo jeg heter Lisa, jeg er fra Stavanger og går andre klasse
på bygg. Redactionen er en fantastisk plass å være med masse fantastiske
flott. Det siste året har Signe gjort en fantastisk jobb med å samle
Redactionen, men jeg ser et potensialet som enda ikke har blitt utnyttet. Har
vært i Redactionen i to år.
Spørsmål:
Erik: I Redactionen er det veldig mye kontinuerlig småarbeid som skal
gjøres, og det er flere i Redactionen som bare har små uspesifiserte
arbeidsoppgaver. Dette kan føre til liten tilhørighetsfølelse til Redactionen.
Hva er konkret dere ønsker å gjøre med Redactionen for at flere skal føle
tilhørighet?
Julia til Erik: Redactionen som har vært nå har vært veldig flinke med det
sosiale med blant annet hyttetur. Viktig at de som er i Redactionstyret ser
hele styret. Mere konkret er det et godt tiltak at hver enkelt medlem i
Redactionen har fått en egen tittel med stillingsbeskrivelse. Her er det også
satt krav til hva stillingen innebærer.
Lisa til Erik: Det er først og fremst det sosiale. husker det første møte med
Spikers som var skummelt siden alle virket så etablerte. Turte ikke selv å
skrive selv i Spikers før langt ut i vervet. Viktig å få alle til å føle seg trygge
i rollene sine. Det må også være en mulighet til å trekke seg tilbake å ikke
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skrive noe hvis man ikke føler for det. Lage tydelige roller og sette krav til
stillingene.
Frida Nygaard: Tidligere var Redactionen 3 gjenger. Hvordan vil du
strukturere Redactionen slik at alle 3 gjengene føler seg som én gjeng?
Julia til Frida: Nevner titlene til stillingene. Viktig at disse brukes og
benyttes. Viktig å variere hvem som samarbeider innad i Redactionen.
Lisa til Frida: viktigste der å kjøre flere stormøter og lage tilhørighet med
alle gjengene. Lage et samhold der gjengene krysser over og lager
fellesprodukter.
Spørsmål fra Håkon Tveit: Hvordan ønsker dere å utvikle Aarhønenes
IT-systemer?
Julia til Håkon: Nettsiden: enklere å finne informasjonen, oppdatere
kontinuerlig. Informasjonsside for nye studenter.
Lisa til Håkon: Ta opp en Nettmester som forstår hvordan drive nettside. De
rundt også er villige til å ta seg litt kompetanse for å hjelpe til.
Spørsmål fra Ådne: Er dere gode på memes?
Lisa til Ådne: Jeg har et godt meme game
Julia til Ådne: Lagd flere memes med en i Redactionen, kjempegøy.
89 stemmer totalt.
Ny Sjefredacteur er Julia Fresvig.

Industriminister
Forhåndsstilt: Kristian Wilberg Rofstad
Benket: Ingen
Appell Kristian: Jeg heter Kristian og går i andre klasse. Har så langt vært
økonomiansvarlig i industrikontakten. Jeg kjenner IK veldig godt nå og har
samarbeidet mye med andre frivillige i Aarhønen og bedrifter. Dette har
vært med å arrangere meg til å stille til dette vervet. Jeg ønsker å arrangere
mange bedpresser fremover der de yngre trinnene blir inkludert.
Spørsmål fra Ådne: Mest kreative bedriftspresentasjonen du kan komme
på?
Svar til Ådne: Det var synd jeg ikke fikk vært med på Multiconsult sitt på
Vassfjellet… Det mest kreative må være badeland.
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Spørsmål fra Eirik: Du kan det sikkert bedre enn meg, men IK tar vel 15
000 i honorar fra bedpresser. Det har kommet for mitt øret at Abakus tjener
2 millioner kroner ila ett år. Hvor mye tjener vi? Tjener vi for lite?
Svar til Eirik: Hvis det har seg sånn at de tar så … Ønsker at vi skal tjene
mest mulig på bedpres, hvis bedriftene godtar en økning så gjør vi gjerne
det.
Spørsmål fra Knut: Hvis du blir valgt inn som IM hva vil ditt prosjekt
være?
Svar til Knut: Har satt meg to hovedpunkter: Kommer an på retningslinjer
(ifb med korona), ønsker å få flest på bedpres. Dele bedpreser i to, med
puljer, slik at dobbelt så mange kan delta. Ønsker å fortsette med det til vi
kan åpne for fullt igjen, forhåpentlig til høsten. Ønsker å dele opp
presentasjoner i retninger, slik at enkelte retningene kan ha gode muligheter
til å få seg sommerjobb/jobb. Bedriftene vil også få mer igjen for dette.
Spørsmål fra Martin Berg: Hvordan ser du på muligheten for å bruke andre
platformer i Aarhønen for å selge inn til bedrifter?
Svar til Martin Berg: Ja det vil jeg absolutt benytte sjansen til å gjøre. Vi er
allerede på en del sosiale medier. Men jo mer blæst, jo mer fest!
85 stemmer totalt.
Kristian blir ny Industriminister.

Notarius Publicus
Forhåndsstilt: Karoline Mikalsen
Benket: Lisa Marcussen (sier ja), anders benker Lars, sier nei takk.
Appell Karoline: Jeg heter Karoline og går i andre klasse. Til nå har jeg
vært med i forskjellig i Aarhønen, blant annet revyen, cermonigjengen. Jeg
liker å holde styr på ting, henge på Høna og henge opp projektoren.
Appell Lisa: Heter fortsatt Lisa. Er litt uforberedt, men jeg kan meddele at
jeg er veldig glad i å rydda. Lever for å organisere. Elsker system. Er veldig
engasjert i Aarhønen. Var i fadderkom., Redactionen i to år. Passer til å
være notarius, tilpasningsdyktig, trenger nytt system.
Spørsmål fra Julia: Det kommer projector på Høna. Hvordan stiller dere
dere til Playstation på Høna?
Karoline til Julia: ja, det ser gøy ut. Stemmer for det.
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Lisa til Julia: hørt at de andre linjeforeningskontorene har det, så ja, støtter
det. Kan skape mer sosial grunn.
Spørsmål fra Signe: Som notarius har man oppgave og skrive referat,
jvordan stiller dere dere til å måtte skrive så mye?
Lisa til Signe: Jeg er ganske flink til å taste rakst.
Karoline til Signe: Jeg vil skrive referat på både nynorsk og bokmål.
Spørsmål fra Isak (avtroppende Notarious Publicus): Foran meg her har jeg
to kaffetraktere. Kom frem og vis hvordan dere gjør det.
Karoline til Isak:
(Det vises hvordan kaffe traktes.) Bedre med for sterk enn for svak,
Lisa til Isak:
(Det vises hvordan kaffe traktes.) Skylle kaffefilter er et triks.
Anonymt spørsmål: Hvordan ser dere på muligheten for å bedre
kaffekvaliteten? Er Kjeldsberg bra nok?
Karoline til anonym: bedre å rense maskinen.
Lisa til anonym: Ikke noe problem med Kjeldsberg. Ha fast mål for hvor
mye kaffe som skal brukes. Kopp med strek, for eksempel.
79 stemmer avgitt totalt.
Karoline valgt som Notarius Publicus

Skogvokter
Forhåndsstilte: Marie Kreutz Weng
Benket: Maria Elise Liodden(takker ja)

Appell Marie: Jeg ble fort med i Ceremonigjengen da jeg kom til
Trondheim. Nå er jeg festansvarlig. Den tilhørighetsfølelsen unner jeg alle
og det er derfor jeg stiller til HS. Jeg kjenner godt til hvordan det er å sitte
på begge sider av styreopptak. Jeg har lyst til å være den personen folk kan
kontakte av undergrupper i Aarhønen.
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Maria: Tror jeg har mye å bidra med som Skogvokter, har mye engasjement
og energi. Ønsker å bli kjent med alle i undergruppene. Ære å bli Hennes
Majestet sin personlige livvakt.
Spørsmål fra Iselin: I løpet av 2020 hva er det gøyeste arrangemtet en
undergruppe har arrangert som en undergruppe har vært på
Marie til Iselin: Immball siden det var jeg med å arrangere. Men ellers ville
jeg sagt fremvisningen av revyen så førsteklassingene fikk se den.
Maria til Iselin: Har vært med i Aarhønen i et halvt år, men jeg synes det
fineste turen var da VB arrangerte tur til Glittertind
Spørsmål fra Herman Liabø: Hvordan kan du gjøre HS til en kul gjeng?
Maria: Jeg kan bidra mye, har mye energi, tror HS i år kommer til å bli en
veldig bra gjeng. Lyst til å være en representant for HS og alle
undergruppene.
Marie: HS består allerede av sykt mange kule mennesker. Jeg har lyst til å
bidra til det. Liker å drikke når det er anledning, liker å kose meg maks,
håper vi sammen kan fremstå som en kul gjeng.
Spørsmål fra Knut: Skogvokter skal jo vokte hennes Majestet. Hvis hennes
Majestet har lyst til å synge en duett, hvilken sang ville dere sunget?
Marie: Hennes Majestet er jo en fantastisk fugl. Hun har vært med lenge,
kjenner mye gammelt. Jeg er stor fan av 80-tallshits. Elsker Queen. Hadde
kost oss med “Dont Stop Me Now”, eller aha sin “Take On Me”.
Maria: Jeg tror jeg og Regina ville fått til en sykt bra duett med High
School Musical hiten “Bet on it”
Spørsmål fra Tarjei: Nå som vi deler Lerka kan det tenkes at noen vil kunne
stjele H.M. Hvordan vil dere stjele fra andre linjeforeninger?
Maria: Nattestid, finlandshette, stjele det beste vi finner
Marie: Gå inn på kontoret til de andre og late som du er en del av dem og ta
ett eller annet.
92 stemmer avgitt totalt.
Maria ble valgt som Skogvokter.
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Studentrepresentant til Fondsstyret
Forhåndsstilte: Johannes Guldahl
Benket:
(Johannes i zoom chat: Please ikke benk noen)
Appell: Etter ett år som FM, Rikke stilte også, Fondsstyret har mye makt.
Viktig rolle. Søknader kommer inn fra alle byggstudenter. Har god kontroll
på hva som bør gå til Fondsstyret og hva som bør gå til HS.

Spørsmål fra Cajsa: Fondet er kjent for å svare ekstremt raskt på søknader.
Det være seg sent på kvelden eller på byen. Hvor god er du til å sjekke
mail?
Johannes: Snakker med Arild på fredagskvelder. Kan bevises
Spørsmål fra Sigurd Nordby: Du har det siste året blitt ganske glad i penger.
Hva er den viktigste egenskapen til en valuta?
Johannes: Det er et godt spørsmål. En valuta burde ha en sikkerhet i noe.
Min er sikkerhet er i fondsstyret.
Totalt 86 som stemte.
Johannes ble valgt som studentrepresentant i fondsstyret.

Yngre Høyhet til fondsstyret
Forhåndsstilt: Bendik Fürst Mustad
Benket:
Appell: Ærede generalforsamling. Jeg Eirik Havre leser herved opp appelen
til H.H. snorkende leksikon sin appell. Bendik har de siste to årene sittet i
fondstyret og ønsker å stille til gjenvalg. Bendik har etter han gikk ut i 2018
interessert seg veldig i hva som foregår i H.M sitt ryke. Jeg, Eirik Havre,
har hørt rykter om at Bendik har gjort en strålende jobb i Fondet. Beklager
at dette kanskje tok litt lenger tid enn ett minutt.

Bendik ble valgt til Yngre Høyhet i fonddstyret ved akklamasjon.
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Krosjef
Forhåndsstilte: Skule Arstad
Benking: (Marius takker nei) (Christopher, men er ikke tilstede)
Appell: 1-2-1-2 ærede forsamling, mitt navn er Skule Arstad og går i første
klasse. I år har jeg vært i krogjengen, og jeg har troa på at det snart vil bli
mulig å åpne kroa igjen. Idag er første dagen på fire måneder der
smittetallene i Trondheim er null. Vil gjøre Kroa til et sosialt møtested for
byggfolk. Har også lyst til å være med å flytte Kroa og komme med
løsninger til hvordan nye Kroa skal bli.
Spørsmål fra Sigurd: De to siste krosjefene har valgt å stenge kroa. Enten
på grunn av at det brant der eller korona. Hvorfor vil du ikke stenge Kroa?
Skule: Jeg vil heller åpne Kroa med små arrangementer. Evt digitale
quizkvelder. Få i gang torsdagsquizen
Spørsmål fra Lars: Vi skal bytte lokaler, hvilke elementer har du lyst til å
lage på nye Kroa?
Skule: har tenkt en del på i det siste. Har ikke kommet på så mye. Ganske
fan av Heidis. Er i posisjon for et øltårn. Ha en bjelle, som på sukkerhuset.
Bjelle som ringer, halvpris på all øl helt til en person går på do. Dra på
gjenbruksstasjon, finne noen gamle ski/akebrett.
Spørsmål fra Ådne: Krogjengen har ofte sett på seg selv som bedre enn alle
andre. Hvordan skal du inkludere de som ikke er i krogjengen?
Skule: Sette på baris-sanger, strippeshow,
Spørsmål fra Frida: Kroa drifter kjøleskapet på Høna. Hvordan stiller du
deg til Tine iskaffe i kjøleskapet på Høna?
Skule: Har ikke vært så mye på Høna, men synes øl er en bedre prioritering
enn iskaffe.
79 stemmer avgitt totalt.
Skule blir valgt til ny krosjef.
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Revysjef
Forhåndsstilte: Ingen (har enda ikke vært revy)
Benket: Marie Weng (takker nei) Sigurd Nordby (takker nei) Maja
Kirkhus(takker nei) Erik Nygård(kan ikke, tellekorps) Simen
Mathisen(takker nei) Thomander (takker nei) Iselin Skjølås(takker nei) Ida
Haveraan(takker nei)
Konklusjon: Revysjef vil bli tatt opp som et styreopptak ved en senere
anledning

Godsbestyrer
Forhåndsstilte: Ingeborg Sendesvik Sund
Benket:(Herman Liabø, takker nei)
Appell: Jeg heter Ingeborg og går i andre klasse. Jeg har siste året vært i
CG. Jeg stiller til godsbestyrer siden jeg synes hytta er et veldig godt tilbud
til studentene. Jeg er glad i friluftsliv og blir kalt “alt mulig mann” i
kollektivet.
Spørsmål fra Erik: På hytta er det mye som skal vedlikeholdes, noe mer enn
andre. Har du noen konkrete planer?
Ingeborg: Vedlikehold er en av de viktigste oppgavene. Det spørs hvor mye
utviding som trengs.
Spørsmål fra Vegard Skagseth: Hvordan skal du sørge for at Hytta skal
arrangere de beste kontortidene?
Ingeborg: Det åpnes for å bake gode ting. Ellers kan man ha et kryssystem
hvis man har dårlig kontortid for må ivareta at alle holder nivå.
78 stemmer totalt.
Ingeborg er valgt inn som godsbestyrer.
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10.

Eventuelt
Styreopptak! Aarhønen har masse andre verv man kan stille til. Fristen er
førstkommende lørdag kl 23.59. AKT-styret kommer det nærmere beskjed
om.
Mulig å bestille de nye Aarhønegenserene! Vil bli mulig å teste
prøveeksemplarene på Høna.
Grå Fjær er jævlig gøy- Frida

11.

Møtekritikk
Jævlig bra jobba til HS for å få til denne løsningen i disse tider!- Frida
Full back- Maren
Zoom avstemning fungerte bra, burde vurderes også til neste år- Ådne
Saklig diskusjon på statuttendring og vann - Cajsa Wien
Frida Nygaard: Alle som ikke fikk verv i dag, still til styreopptak!!!
Eirik Havre:
Tusen takk til alle som har kommet. Takk til HS for å arrangere. Takk
til Grå Fjær for deres bidrag. Takk til alle som har knotet med det
tekniske. Takk for Generalforsamlingen 2021. Jeg gleder meg til året
som kommer.

Forkortelser og forklaringer
K
VK
IM
FM
SR
CM
SV
NP

Kanzler
Vice-Kanzler
Industriminister
Financeminister
Sjefredacteur
Ceremonimester
Skogvokter
Notarius Publicus

Dato: 20.05.21, Trondheim

Maren Johanne Mood

Dato:

20.05.21, Trondheim

Frida Nygaard
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