Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
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0.

Orientering av prosedyrer
Zoom-regler:
Husk å mute dere og ha av kamera hvis dere ikke har fått ordet.
Hvis du vil tegne deg til å si noe så tegn deg i chatten eller slide in i DMen
til Anna Dørheim.
Møtetegn:
-

En finger - innlegg
To fingre - replikk
Ikke lov å ha replikk på replikk, men lov å svare
Timeout - saksopplysning

Hold opp ark med nummer samtidig med tegn.
Jazz hands - enig
Partyhat - bra
Partytelt - veldig bra
Akklamasjon:
digitalt - stillhet = enighet
fysisk - klapp
Avstemning:
vedtak.no
Anonymt
1.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslisten ble sendt ut to uker før forsamlingen.
Ingen innvendinger.
Saksliste og innkalling ble godkjent ved akklamasjon.
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2.

Valg av ordstyrer
Vice-Vice-Vice-Kanzler Maren Mood foreslås.
Maren Mood ble godkjent ved akklamasjon.

3.

Valg av referent, protokollvitner og tellekorps
Notarius publicus Karoline Mikalsen og Notarius publicus Emeritus Isak
Viken ble godkjent som referenter ved akklamasjon.
Håkon og Simen ble valgt som protokollvitner ved akklamasjon.
Anna Dørheim ble valgt som tellekorps ved akklamasjon.
Er det innafor at ordstyrer er tellekorps? - Ja

4.

Presentasjon av Årsmelding 2021
Skogvokter går gjennom årsmelding.
Hovedstyret: Swingkurs, immball, hyttetur.
Fadderperioden: Låvefest ble avlyst, men mange andre arrangementer til
tross for korona.
Ceremonigjengen: Bursdagsfest, UKEtogfrokost, 17.mai frokost, pirbadet,
imm.ball.
Industrikontakten: Bedpresser (digitale og fysiske), hunger-games.
Hyttestyret: Ved-dugnad, installert kjøleskap, installert varmepumpe.
AKT-styret: Revyen ble utsatt, men allikevel stor suksess, 32 personer var
med å sette opp revyen.
Bjelkeklang: Opptrådt på mange ulike arrangement.
Dragern: 13 faste medlemmer, spilt på flere arrangementer.
Bjelkesyre: Innført ukentlige treninger, tatt opp to nye styremedlemmer.
PMS: Har hatt åtte arrangementer.
UKEtårn-komiteen: Tett samarbeid med COWI, UKEtårenet ble stor
suksess, drøye syv meter høyt.
Aarhønens Rojale Bryggeri: Ble startet i 2021, tok over det gamle
bryggeriet sitt utstyr, brygger øl til Høna.
Aarhønen håndball: Ukentlige treninger og kjøpt inn nytt utstyr.
Redactionen: Laget ny-student side på nettsiden, påmelding til bedpres er
fjernet fra nettsiden, reisebrev og stillingsutlysninger.
Fondet: Fått 11 søknader, innvilget vann på hytten, EL-piano, kjøleskap og
vedovn på hytten mm.
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Krogjengen: Mye stengt, men åpnet opp til sommern, quiz og mye annet.
Vandrende bjelke: 26 turer, 24 turledere høst, 36 turleder vår.
Bygg verksted: Holdt flere kurs, høyttaler og longboard kurs, ikke veggkurs
i sammenheng med BM4 pga. korona.
Byggbang: 5 medlemmer, alle deltok på revyen, spilt på immball og andre
arrangement.
Grå Fjær: Prosjektbasert gruppe, i 2021 har de blant annet stått for
gjenoppstartingen av bryggeri.
Steindølene: 4 lag, mange kamper og spilt bra.
Teknisk undergruppe: Leid ut masse utstyr og bidro på revyen.
Aarhøne Festivalen: Tatt opp 7 medlemmer hvor planleggingen er i gang
for høsten.
Aarhønen volleyball: Studentliga er i gang.
5.

Gjennomgang og behandling av regnskap 2021
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“Vil gi en applaus til IK” - FM *Applaus*
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Generalforsamlingen godkjenner Aarhønens regnskap for 2021 ved
akklamasjon.
6.

Presentasjon av budsjett 2022
Det er budsjettert er 565 000 kr overskudd for 2022.
Budsjettert med låvefest for 1. og 2. klasse, siden det ble avlyst pga korona
for begge grupper.
ÅL ikke avlyst!
Socialgjengen er opprettet, fikk 14 000 kr. Spent på hva de kan gjøre med
de pengene.
Aarhønefestivalen og ARB er også nytt i budsjettet for 2022.
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7.

Valg av Styremedlemmer
Velger en og en stilling. Alle forhåndsstilte går ned på scenen. Så vil det
foregå benking, takkes det ja går de også ned på scenen. 1 minutt appell,
Kanzler-valg får 2 minutter. Hammerslag etter endt appell-tid. Etter appell
er det spørsmål fra salen, ingen individuelle spørsmål.
Avsluttes med stemming. For å vinne må en person må ha 50% av
stemmene, hvis ingen har 50% vil de 2 med flest stemmer gå videre til ny
runde.
Hovedstyret
Kanzler:
Forhåndsstilte kandidater er Petter Sunde.
Det åpnes for benking:
Skule Arstad blir benket, takker ja
Ole blir benket, takker nei
Maria blir benket, takker nei
Petter: Kjære generalforsamling, jeg heter Petter, går i andre klasse og
ønsker å bli Kanzler. I første klasse ble jeg med i ceremonigjengen og det
siste året har jeg sittet i Hovedstyret som Ceremonimester. jeg har innsett
hvor utrolig viktig det er med sosiale arrangementer og ønsker å fortsette
med dette som Kanzler. Jeg er en snill og omsorgsfull person som alle kan
snakke med. Ønsker å gi trygge rammer til de nye studentene i Aarhønen. I
tillegg er jeg opptatt av å videreformidle tradisjonene vi har i
linjeforeningen som jeg selv har fått æren av å være med på det siste
halvannet året.
Skule: Ærede forsamling, mitt navn er Skule. Jeg går i andre klasse og er
avtroppende krosjef. Ikke forberedt tale, (tar frem et ark, men det er blankt)
Ville bare demonstrere at han vil starte på blanke ark, vil ikke at det skal
være et regime hvor den som er Ceremonimester blir Kanzler. Trives som
en frontfigur, ganske glad i linjeforening. Ønsker å fylle det blanke arket
med tanker og ønsker, fargelegge hele arket. Ikke vært i HS, men har vært
leder før. Har også vært tillitsvalgt hele barne og ungdomsskole tiden.
1. spørsmål: Hvis dere skulle fortalt veldig kort til noen som ikke aner
hva Aarhønen er, hva er Aarhønen?
Petter: Få folk vekk fra lesesal og over i det sosiale
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Skule: Et sosialt tilbud som skal sørge for at man presterer bedre på
skolen. Få kjenne på studenttilværelsen. Ivareta tradisjoner.
2. spørsmål: Hva er deres største svakhet og beste egenskap?
Skule: Min største svakhet er at jeg er utrolig dårlig på å ta bilder og
få med seg ting. Min store styrke er at jeg liker å utfordre meg selv.
Føler meg for eksempel komfortabel med å stå her selv om jeg ikke
er forberedt.
Petter: Største svakhet er at jeg ikke er en by the book leder, men
prøver å få det til likevel. Største sterkhet er omgjengelig og snill og
vil få med alle på
3. spørsmål: Hva tenker dere er viktig for en Kanzler?
Petter: Ta de valgene som er rett for linjeforeningen. Sørge for at det
alltid er et tilbud for studentene.
Skule: En person som er opptatt å ha det gøy, men som leder er det
viktig å være lett å forstå og sett på som en rollemodell for andre.
4. spørsmål: Aarhønen er allerede en ganske stor organisasjon, hva vil
dere tilføye?
Skule: En ting jeg vil tilføre Aarhønen, som krosjef har vi tett
samarbeid med de andre linjeforeningen. F.eks slå sammen våres
festival med andre linjeforeninger. Stor konsert.
Petter: Enda mere tilbud til studentene slik at enda flere kan være
aktive - et tilbud for alle.
Petter Sunde er valgt som ny Kanzler for Aarhønen.
Financeminister:
Forhåndsstilt: Kristian Romen og Skule Arstad
Det åpnes for benking:
Per benkes, takker nei
Kristan Romen: Kjære generalforsamling, Mitt navn er Kristian og jeg går i
1. klasse. Jeg er glad i økonomi men også å tilrettelegge, og vil tilrettelegge
for mange sosiale arrangementer. Vil skape god økonomi for fremtidige
Aarhønene-kull.
Skule: Går i andre klasse, tidligere krosjef. Stiller hovedsaklig fordi jeg har
lyst til å komme inn i Hovedstyret. Finansdelen er bare en pluss.
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Financeminister aktig - jeg er duganes på excel og ser forskjell på pluss og
minus.
1. Spørsmål: En Financeminister har tilgang på masse penger, nevn en
gang du viste du hadde god integritet.
Skule: I førstegangstjenesten forsvant våpenbagen min og da hadde
jeg muligheten til å stjele fra andre, men gjorde det ikke.
Kristian: Da jeg gikk på ungdomsskolen, var med i økonomigruppe
hvor jeg hadde ansvar hvor penger ble gjort rede for.
2. spørsmål: Hvis du blir Financeminister og fikk ubegrenset med
midler, hva ville du brukt det til?
Skule: Hadde investert og utvidet kroa. Pimpe opp Høna. Laget en
stor konsert til festivalen.
Kristina: Brukt det på alle undergruppene, ikke bare de størst. Så
alle fikk god utnytte av dem.
3. Spørsmål: Som hovedstyret medlem er du Aarhønens ansikt utad,
spesielt i fadderuka, hva tenker dere er de viktigste egenskapene
her?
Skule: Faddertiden i år var den beste tiden min på studiet. Mange
har kommet og sagt til meg personlig: “Du er veldig hyggelig”
Kristian: Viktig å være åpen å si hei og møte med et smil, husker fra
fadderuka at HS medlemmer sa hei.
4. Spørsmål: Hvordan vil du beskrive forvaltning av egen økonomi?
Kristian: Har god oversikt over egen økonomi. Det er et stort ansvar
som Financeminister og formidle penger.
Skule: Hadde 4 deltidsjobber, god oversikt. God kontroll på egen
økonomi.
Kristian Romen er valgt som Finansminister
Industriminister:
Forhåndsstilte: Benedikte Swan
Benking:
Skule Arstad, takker nei
Eirik Sæther, takker nei
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Benedikte: Mitt navn er Benedikte og stiller til Industriminister. Jeg går i
andre klasse og har vært i industrikontakten i 1 år som
samarbeidskoordinator. Arrangert mange bedpresser og engasjert meg mye
i industrikontakten, er klar for å styre inn i en ny vår og høst med mange
arrangementer. Håper dere kommer på bedpres!
1. spørsmål: Hva slags type bedpresser og arrangementer savner du fra
det nåværende tilbudet?
Benedikte: På grunn av korona har det ikke vært så mye, men har
lyst til å få til byggeplassbesøk.
2. spørsmål: Er det noe bedriftskontakten kan gjøre for
Aarhønefestivalen?
Benedicte: Selvfølgelig. Andre typer bedpresser med litt sosialt på
kvelden.
3. spørsmål: Hva er din plan for å samle like mye penger som IK
gjorde i fjor?
Vi vil arrangere like mange om ikke flere. Det er allerede planlagt
flere enn det var i fjor.
Benedikte Halten Swan er ny Industriminister
Sjefredacteur:
Forhåndsstilte: Andreas Kværnstuen, Sigurd Finne, Helena Larsen, Jason
Braanen.
Benkning:
Ingen benkes
Jason: Kjære generalforsamling, jeg er litt nervøs men det er stor stas. Vært
med i redactionen som fotograf og gjort litt ting her og der. Vet hva det
innebærer, veldig moro og er veldig engasjert. Vil at avisa appellerer mer til
byggstudentene, så alle bare må se avisa hele tida. Litt mer risky
midtsidemidler og sladder. Takk for meg.
Helena: Jeg går i andre klasse og ønsker å stille. Drevet med grafisk arbeid.
Noen ideer for hvordan jeg vil føre redactionen videre. Vil føre den i riktig
retning for ser mye potensialet.
Sigurd: Heisann jeg heter Sigurd. Jeg har vært med i Redactionen i 1 år, vil
gjøre den internt mer sammensveisa, og utad. Prøve å gjøre det jeg er god
på for å gjøre den bedre.
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Andreas: 23 år 3. klasse vei, 2 år i redactionen. Grunnen for at jeg vil bli
Sjefredacteur er at jeg er den siste som får med meg ting, da kan jeg endelig
bli den første. Motto: Det ordner seg. Favoritt sang: Alf Prøysen, Det
kommer en dag i morgen.
1. spørsmål: Under korona har sladdersiden slitet litt, hva er tiltak for
å få den opp igjen?
Andreas: Initiativ til mer innsending er en god start, gi en pris til
den største sladreren. Finne på initiativer.
Sigurd: Synes vi burde begynne å bruke snapchat-gossip kontoen
igjen. Huske å informere at den kan brukes.
Helena: Jeg var fotograf under bursdagsfesten, H.H. Coach ble
høyhet der var det ikke nødvendig med godkjenning før sladder.
Spørre på høna og være mer på.
Jason: Det handler om informasjonsflyten. Få informert om at
Redactionen ønsker sladder.
2. Spørsmål: Som Sjefredacteur har man siste ordet på hva som
kommer i spikers så hva vil du ha med?
Jason: Høre hva dere ønsker. Vi vil ha med ting som appellerer til
dere. Vi trenger noe som er kanskje både litt dristig og litt koselig
som skaper samhold for byggstudentene.
Andreas: S&M, sladder og memes. Flere morsomme tekster. Se seg
selv i speakers er ganske gøy.
Helena: Sladder er veldig gøy å lese. Og at alle har noe å lese som
er gøy. I tillegg til at førsteklasse har en tilknytning, så mer som
snakker til dem.
Sigurd: Jeg synes man burde få inn flere rapporter og kanskje når
vandrende bjelker har turer at bilder derfra kan komme med.
3. spørsmål: Som Sjefredacteur er der ansvarlig for nettside og
servere. Hvordan skal dere rydde opp i dette?
Sigurd: Tatt opp bedre nettgjeng, og er ganske flink selv.
Andreas: Nettsiden er en wordpress nettside, jeg vet ikke hvor mye
vi kjenner til rammeverket. Få byttet den over til en bedre, mere
brukervennlig server.
Helena: Det viktigste for å sørge for at nettsiden holdes god er å
finne noen med en interesser for å drive nettside eller lære det godt.
Jason: For det første handler det om erfaringsoverføring. Veldig
mange stillinger å fylle, trenger noen som er gode til å kode. Mer
interaktivt.
4. Spørsmål: Hva vil du gjøre for å forbedre samholdet i redactionen?
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Sigurd: Vil gjerne arrangere småting. Gjerne litt sånt grilling,
invitere hjem til seg, skiturer.
Jason: Lavterskel arrangementer. Det handler om holdninger, og det
er forsåvidt veldig bra samhold allerede. Sørge for at alle i
Redactionen har det bra.
Andreas: Taco tequila og hytteturer er gøy, men også mer edru
arrangementer som bowling, grilling i høyskoleparken og mer
lavterskel.
Helena: Er ganske bra samhold allerede, taco tequila og hytteturer.
Ganske bra men kan gjøre det bedre.
Ingen av kandidatene har over 50%
Gjenvalg av Sigurd og Helena.
1. Spørsmål: Midtsidebilde er en tradisjon, har dere noen ideer til hva
dette kan være?
Sigurd: Må få midtsidebilde med Aarhønefestivalen, kanskje
bryggeriet også, man kan gjøre mye gøy på et bryggeri.
Helena: Gøy bilde fra arrangementer, gøy å se seg selv. Ta masse
bilder så mye å velge mellom.
2. spørsmål: Hva kan gjøres med Sjefus Blæstus for at den stillingen
blir bedre?
Helena: Udefinert hva oppgavene er. Mer konkrete oppgaver så
Sjæfus blæstus vet hva den skal. Nyhetsklukk kan komme inn i
stillingsbeskrivelsen.
Sigurd: Skulle nevne nyhetsklukk. Samarbeide bedre intern, samle
redaksjonsmøte mer.
Sigurd er valgt som sjefredacteur
Ceremonimester:
Forhåndsstilte: Astrid Skaar, Camilla Cat-Phuong Nguyen, Rasmus
Schliemann
Benking:
Ingen benkes
Astrid: Hallo, jeg heter Astrid og går i 2. klasse. Har vært i CG i et år og
sitter i Aarhørnefestivalen. Syns det har vært gøy å arrangere arrangementer
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gjennom CG. Gøy å kunne være med i hovedstyret og gjøre linjeforeningen
så bra som den er.
Camilla: Jeg heter Camilla og går i første. Jeg har vært i ceremonigjengen i
et år, jeg synes det har vært så givende at jeg nå vil stille til
Ceremonimester. Siden dag 1 har jeg synes at Aarhønen har vært en
tradisjonsrik og fantastisk linjeforening. CG kan ta mange andre
arrangementer som Socialus ikke tar.
Rasmus: Jeg heter Rasmus, går i andre klasse og er den eneste som ikke har
vært i CG. Betatt av Aarhønen fra starten av. Nå som ting åpner vil jeg
være med å gjøre byggstudenters hverdag bedre for alle. Vil gi tilbake til
linjeforeningen som har gitt med mye til meg.
1. spørsmål: Hvilken egenskap er det som gjør at nettopp du bør bli
Ceremonimester?
Rasmus: Jeg vil si jeg er god på å ta en lederrolle, greit glad i god
fest og kunne arrangert gode arrangementer for alle byggstudenter.
Camilla: Jeg håper og tror jeg er en inkluderende person, og synes
det er ekstremt viktig at alle byggstudenter for vært med på alle
arrangement.
Astrid: Beskrive meg selv som en imøtekommende og
inkluderende. Fordele oppgaver godt å få alle inkludert.
2. spørsmål: Hvis dere måtte kutte ut et arrangement, hvilket?
Astrid: 17.mai-frokost
Rasmus: Julebord
Camilla: Mange ulike arrangementer som varier vært år, tradisjon er
viktig. Ikke kutte 17. mai. Noen av de små som ingen møter til.
3. Spørsmål: La oss si du fikk uendelig masse penger, lag et
arrangement.
Camilla: Synes fadderuka var veldig morsom. Alle byggstudenter
fra første til femte klasse kan være med på fadderuka.
Rasmus: Kjørt full busser med enorm paint ball runde, så blir det
full barbeque og masse leker.
Astrid: Ville leid et sjukt fancy lokale og kjørt full James Bond fest,
casino, assassin og alt som hører med.
4. Spørsmål: Sånn det er nå så er det CG styret som planlegger mye,
hvordan skal gjengmedlemmene føle seg mer inkludert?
Camilla: Alle har ansvarsområder, men styret kan inkluderer flere i
samtaler.
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Astrid: Alle gjengmedlemmene får en tittel i CG, jeg ville fortsette
med det og gi mere frihet til de andre ansvarsområdene.
Rasmus: Jeg tenker det viktigste er å inkludere alle i møtene,
styrene må snakke mer sammen.
Ingen har fått over 50%
Gjenvalg mellom Astrid og Camilla.
5. Spørsmål: Rent hypotetisk, hvis dere arrangerer et arrangement der
det ikke er toaletter til stedet. Hva gjør dere?
Camilla: Fort blir det ringerunde til utedo toalett. Kan gå på do på
macern eller ut i skogen.
Astrid: Satser på at førsteklassingene ikke har skrotet doen fra
Nordre gate.
6. Spørsmål: Ceremonimester har hovedansvar for at arrangementene
går slik de skal, hvordan kan du sørge for dette?
Camilla: Handler om å delegere i forkant av arrangementet. Og
være tilgjengelig i arrangementet og i sitt beste ess.
Astrid: Under arrangement er det viktig at alle medlemmene i CG
vet hva som er sin oppgave.
Astrid er valgt som Ceremonimester
Socialus Gallinas:
Forhåndsstilte: Audun Haukeland, Henriette Apalnes
Benking: Skule Arstad benkes, takker ja
Audun: Går i første klasse, noen kjenner meg fra Redactionen. Er veldig
glad i Aarhønen. Alle er ikke like heldige som meg som fikk møte så
mange fine byggstudenter tidlig. Derfor er det viktig for Socialius å
inkludere alle og det kommer jeg til å gjøre. Stem på meg, snakkes på
Høna.
Henriette: Jeg heter Henriette, og du har kanskje sett meg på revyen. Drit
skummelt å komme til Trondheim, men er alltid mye arrangementer og alle
er alltid velkomne på høna. Vil gi alle de som ikke føler seg så mye med
nye arrangementer. Bedre samhold med de andre linjeforeningen på lerka.
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Skule: Dere begynner bare å bli flire. Vi har litt pølse igjen. Hvorfor skal
dere stemme på meg som Socialus. Jeg var med å starte kollokviegruppe i
fjor - det gikk jo i starten, fikk med over 150 elever.
1. Spørsmål: Hvilket andre egenskaper gjør dere egnet som Socialus?
Skule: Jeg dummer meg ut ofte, og det er inkluderende. Jeg ser
kanskje skummel ut, men når folk vet at jeg dummer meg ut
kommer folk til å åpne seg mot meg.
Henriette: Jeg er veldig utadvent, digger å bli kjent med nye
mennesker. Også syns jeg det er viktig å diskutere for at det blir best
mulig arrangementer.
Audun: Jeg er veldig flink til å se folk. Jeg er en trygg havn for folk
som er usikre eller spesielle. Jeg tror jeg får mange litt usikre folk til
å bli med på ting.
2. Spørmål: Hva og hvordan vil dere arrangere det første
arrangementet på høna?
Audun: Første og femte mingle dag, få snakket med de før det er for
sent.
Henriette: Jeg har en lang liste med arrangementer. hvis jeg skal
tenke stort vil jeg gjerne samle folk fra Hybrida og T&S til en quiz.
Skule: Ville ha prøvd å starte med noe som lokker folk og det er
mat. Bestille masse pizza eller lage taco. Har lyst til å ha karaoke
for det er gøy. Improv opplegg hadde også vært gøy.
3. Spørsmål: Hva er deres holdning til spillkonsoll på høna?
Skule: Tror gaming har mye godt med seg. De som er sosialt utenfor
kan komme og føle seg inkludert, men Høna skal ikke være denne
typen sted. Hadde vi derimot hatt mulighet til å ha gaming et annet
sted ville dette vært en god ide.
Audun: Har ingen sterke meninger om det, men hvis folk vil sitte å
game på Høna er det greit for meg. Det kunne vært en god ide.
Henriette: Ikke 100% for spillkonsoll, kan være utestengende. Men
vil ha bedre høyttalere på høna, gjennom B:V.
4. Spørsmål: Hvordan vil dere lage arrangement for de som ikke er så
ekstroverte?
Audun: Tror en ting som er veldig lurt er å ha et fast arrangement
som ikke er stort og skummelt. Et arrangement der det ikke er lov å
komme i store gjenger.
Henriette: Reklamert mer for arrangementer, lavterskel
arrangementer som salg av klær og bøker.
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Skule: De er en vanskelig gruppe å treffe. Det må jeg tenke på selv.
Da ville brukt forelesning muligheter og arrangert noe i samhold
med forelesninger. Frivillig tvang.
Det blir omvalg mellom Audun og Henriette.
5. Spørsmål: Ny stilling med ny gjeng, hvordan ser dere for dere
gjengen?
Audun: 6 - 10 personer. Masse forskjellige folk, så det ikke blir en
skummel gjeng.
Henriette: Hvor mange det skal bli vet jeg ikke helt, men det må
være en god gjeng med varierte mennesker - jo flere som er
interesserte jo bedre.
6. spørsmål: Som socialus er første arrangementet dere lager en
pause-quiz for første klasse, hva er tema?
Audun: Teste litt bygg historie, hvor gammel er arild er og litt
jokere. Bygg nerd quiz.
Henriette: Tenker godt og blandet. Randome spørsmål. Hvem vant
eurovision i 2014, hovedsteder i Europa.

Tidenes første Socialus Gallinas er Audun Haukeland
Skogvokter:
Forhåndsstilte kandidater: Filip Hamang, Mari Øverli, Kjell-Anton Skare
Benking:
Skule, svarer ja
Henriette, svarer ja
Helena, takker ja
Filip: Jeg heter Filip og går i første klasse, da jeg begynte her følte jeg meg
godt tatt imot av Aarhønen og det ønsker jeg å være en del av. Jeg tror jeg
passer best som Skogvokter fordi jeg kan få folk til å føle seg velkommen.
Mari: Jeg heter Mari og går i 1.klasse, er med i CG og revyen. Glad i ting
som skjer, og vil videreføre alles sak. Har også lyst til å få den ære og passe
på Regina.
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Kjell-Anton: Som hatten min tilsier synes jeg Aarhønen er jævla kult: har
vært med å starte bryggeriet. Målet mitt er å være plagbar og gjøre
Aarhønen litt bedre.
Henriette: Jeg har ikke forberedt noe, men jeg digger Aarhønen og vil
snakke alles sak. Finner alltid noe man syns er gøy og vil styrke tilbudet
Aarhønen har.
Skule: Hvis folk ikke har skjønt det enda så ønsker jeg å bidra. Og bidra det
skal jeg enten dere vil det eller ikke. Det er mye morsomt å holde på med
andre ting enn skole. Jeg har også tresifret antall vekt så jeg er vanskelig å
velte hvis jeg skulle få den æren av bære Hennes Majestet.
Helena: Jeg heter Helena, jeg går ikke i 2.klasse går i 1.klasse. Veldig glad i
Aarhønen, veldig flott at det er masse undergrupper og kan alltids lages
flere. Bonus å passe på Regina <3
1. spørsmål: Hvis dere fikk opprette en ny undergruppe hva skulle det
vært?
Filip: Movember-aksjonen var gøy. Kunne vært gøy å ha en gruppe
som lagde flere slike innsamlinger.
Mari: En kreativ gjeng med strikking og sying.
Kjell-Anton: Ikke noen god ide, men en meme gjeng. Kunne hjulpet
noen som har en god ide starte en gjeng.
Henriette: Ville kanskje opprette en fotogruppe. Mange fotografer
der ute som kunne laget et fotoalbum for hvert år.
Skule: Kunne startet opp en malegruppe hvor man møtes en gang i
uka og lager kunst.
Helena: Noe kreativt. Noe lavterskel. Strikkeklubb eller tegneklubb
2. Spørsmål: Rent hypotetisk, du har Regina, men du ble invitert på
nach?
Filip: Selvfølgelig tatt med Regina til høna, tatt taxi for å fått bedre
tid på nach.
Mari: Da ville jeg tatt med Regina på Høna og heller dratt videre
etterpå.
Kjell-Anton: Hadde ofret livet mitt for Regina, ikke tenk på det.
Hadde deretter dratt med meg alt jeg kunne bære av Aarhøne-øl
videre fra Høna.
Henriette: Tatt med meg regina til høna, og tatt med meg
stunterdraktene tilbake.
Skule: Jeg bodde fortsatt hjem i fadderperioden, og gikk hjem hver
dag med soundboks på ryggen og sekk på magen. Ville fulgt regina
hele veien hjem, for avstand er bare et tall.

Side 18 av 28

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Helena: Det viktigste er Regina, tatt med Regina først.
3. spørsmål: Hvem var du under fadderuken?
Henriette: Jeg var litt alt mulig under fadderuka. En som plutselig
måtte bli passet litt på, men også en som plutselig måtte passe på
andre.
Helena: Jeg følte meg veldig ivaretatt under fadderuka og ble veldig
glad i de jeg ble kjent med.
Skule: Jeg var en ansvarlig fadder fra topp til tå. Passet på at alle
hadde det gøy. Fulgte fadderbarn som ikke gikk like bra hjem.
Filip: Jeg var fadderbarn, var åpen for å bli kjent med masse folk og
skape god s.
Kjell: Var omtenksom.
Mari: Var fadderbarn. Passet på at alle var med og hadde det gøy.
Ingen over 50%, og to med like mange stemmer.
Skule, Filip og Mari går videre til gjenvalg.
4. spørsmål: Som Skogvokter er det koordinatorer for veldig mange
grupper. Hvordan skal dere opprettholde kontakten med alle?
Mari: Bruke slack.
Skule: Takk for at jeg kom videre. Hyppige møter med lederen,
paint n sip eller middag. Hyttetur med alle ledere.
Filip: Viktig å bli kjent med alle som er med i undergruppene, få til
noe lederfest.
5. spørsmål. Skogvokter er en ganske administrativ stilling der dere
må ha orden på mye. Gi et eksempel på en gang dere var
organiserte.
Mari: På videregående hadde jeg et fag som het musikal. Der sørget
jeg for at alle hadde alt utstyret de trengte.
Filip: Organisering har erfaring fra forsvaret. Tidspunkter og
lignende som må overholdes.
Skule: Tillitsvalgt siden jeg gikk på skole, elevrådsleder på barne
ungdom og videregående skole. Volleyballturnering for mange
hundre mennesker og andre arrangementer.
Skule ble valgt til Skogvokter
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Notarius Publicus:
Forhåndsstilte kandidater: Maria Elise Liodden
Benking:
Mari, takker ja
Henriette, takker ja
Camilla, takker ja
Kjell-Anton, takker ja
Filip, takker nei
Rasmus, takker nei
Helena, takker ja
Maria: Går i andre klasse. Helt siden jeg har vært en del av linjeforeningen
har jeg trivdes veldig godt. Har sittet i Hovedstyret som Skogvokter. Dette
er et ansvar jeg trives utrolig godt med og har lyst til å fortsette med. Meg
kan dere komme til med stort og smått. Har erfaring som kan komme godt
med når man skal skrive nye sponsorkontrakter.
Mari: Jeg heter Maria, stod mellom SV og NP. Avviksskjema virker
interessant, viktig at alle trives. Mye jeg vil gi tilbake til Aarhønen.
Henriette: Jeg har vært turntrener og har hatt ansvar for mange barn, ansvar
for at alle trives i klubben. De egenskapene kan være til nytte i hovedstyret
og med avviksskjema.
Camilla: Jeg er superfan av Aarhønen og synes det har vært en ekstrem fin
linjeforening og komme inn i. Vil at både gamle og nye byggstudenter skal
følge seg imøtekomne. Jeg er også saklig og kan skrive gode referat slik at
alle kan få et innblikk i hva Hovedstyret driver med.
Kjell-Anton: Hei igjen, jeg stiller på nytt for jeg synes Aarhønen er drit
gøy. Bakgrunn på meg, drevet med ishockey og dommer. Fått litt kjeft, men
det går bra. Derfor har jeg mye kontroll og har mye å bidra med.
Helena: Jeg må igjen si at jeg er veldig glad i Aarhønen. Notarius er det jeg
ville stille til hvis jeg ikke skulle stille til Sjefredacteur. Viktig at alle får
vite hva som skjer i Hovedstyret.
1. spørsmål: Ansvar for avvik og tillitsvalgte, hvordan kan den
forbedres?
Helena: Sørge for at alt blir gjort ordentlig. Skal også være flink til å
spørre om hjelp.
Kjell-Anton: Min tid i forsvaret, løs oppdraget og tar vare på dine
kamerater. Bra at Aarhønen tar vare på alle, passe på det og gjøre
det bedre.
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Camilla: Jeg synes avvikssystemet under fadderuka var bra og synes
det skal være sentralt utenom fadderuka også. Det skal være mere
tydelig hvem som er tillitsvalgt i hver undergruppe.
Henriette: Avvikssystemet er bra, men kan bli litt tabu rundt
avviksskjema. Gjøre om på holdingen rundt avviksskjema.
Mari: Det kan komme bedre frem hvem som er tillitsansvarlig. Kan
bruke avviksskjema gjennom hele året.
Maria: Tette samarbeid mellom avviksksjema og
tilligsvalgtordnginen. Tillitsvalgte informeres og brukes mer aktivt
med avviksskjema.
2. spørsmål: Hva tenker dere om Aarhønens målform?
Helena: Syns noe burde være på nynorsk, noen med interesse kan
oversette.
Kjell-Anton: Jeg er personlig ikke stø nok i nynorsk selv, men synes
det er en jævla kul ide med litt mer nynorsk i Aarhønen.
Camilla: Noen nynorskforkjemper på bygg, ikke fan, men ikke ikke
fan. Som regel bokmål, eller begge.
Henriette: Det er krav i nrk eller no at 50% eller no skal være på
nynorsk. Hvis det er stort savn for oss kan vi justere litt.
Mari: Kommer ikke til å bytte til bare nynorsk, men hvis det er
veldig stor forespørsel.
Maria: Eg er fan av bokmål, men er fan av de som vil skrive
nynorsk skal få lov til det.
3. spørsmål: Til høsten så må det skrives nye samarbeidsavtaler. Dette
har Notarius ansvar for. Jo mere dere sjarmerer jo mere penger får
vi. Hva gjør dere for å sjarmere?
Helena: Spille litt på Aarhønen og fellesskapet, og hva vi får ut av
sponsen og hva vi kan gjøre med pengene.
Kjell-Anton: Jeg synes Aarhønen er jævlig god, så snakke om det.
La dem se hvor mye det kan bety for byggstudentene og at vi har en
stor linjeforening.
Camilla: For å sjarmere så smiler jeg, også er Aarhønen en veldig
fin forening. Mange skal i arbeid, så bedriftene må fighte.
Henriette: Jeg ville vist takknemlighet og vist hvor mye vi setter
pris på de midlene vi får.
Mari: Først vil jeg ikke møtt opp i joggebukse, så hvor viktig vi er
og hvordan de kan tjene på det.
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Maria: Aarhønen er jo en linjeforening som vokser hele tiden. for å
sjarmere har jeg lært at det beste trikset er å ta med Hennes Majestet
så blir de fleste betatt.
Det blir omvalg mellom Mari og Maria
4. spørsmål: Som Notarius sitter dere som sjef over avviksskjema.
Hvis dere får inn et avvik fra deres aller beste venn fra bygg.
Hvordan håndterer dere de?
Maria: Veldig seriøst med avviksskjema, legger det opp ordentlig og
tar det opp seriøst.
Mari: Avviksskjema trumfer vennen din, men hvis det er
bestevennen din burde han eller hun tåle såpass at du kan ta det opp
med dem.
5. spørsmål: Som ansvar for avvik og tillitsvalgt, må du være et godt
forbildet. Hvordan kan du være et godt forbildet?
Maria: Viktig å være åpen og inkluderende, se på de som er utenfor
og passe på de. Drikke lite å passe på at alle har det gøy.
Mari: Ikke gjøre noe jævlig dumt. Vise at man er der.
Maria blir valgt som Notarius Publicus

Studentrepresentant til Fondsstyret
Forhåndskandidater:
Ole Magnus Ryen
Julia Fresvig
Julia: Jeg heter Julia og går i 3. klasse, vært Sjefsredacteur, i revystyret og
faddersjef. Ferdig med store verv, men all den erfaringen jeg sitter på passer
seg godt i fondet. Viktigste erfaring, har selv har sendt inn søknad til fondet
og har forbedringer.
Ole: Jeg har vært Financeminister i et år, og en av oppgavene jeg har hatt er
å ha kontakt med fondet. Har lært mye av dette. Jeg har et godt innblikk i
hvordan økonomien til Aarhønen er.
1. Spørsmål: Hypotetisk søknad, hva er de 2-3 tingene dere ser på som
er en bra investering for Aarhønen?
Side 22 av 28

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening

Ole: Det viktigste er at gagner mange studenter. Hvis det kun
gjelder få studenter blir det nei. Det kan heller ikke bli for personlig
som pannebånd.
Julia: Faen, jeg skulle ta pannebåndene. Ganger flest mulig, mer av
pengene kan brukes. Vi må bruke mere penger.
2. Spørsmål: Hva skal til for at en søknad ble innvilget?
Julia: Ikke skal gå på drift, der har vi nok penger selv. Materiell som
kan gagne mange, kan brukes år etter år etter år.
Ole: Drift er no go, få studenter også.
3. Spørsmål: Begge har godt innblikk i fondet, men hva vil dere endre
på?
Julia: Strukturen til fondet virker veldig bra - men det er snakk om
hvor lavterksel det er, men det er vanskelig å finne eksempler på
søknader. Burde være mer synlig.
Ole: Fondet sine statutter står veldig stødig. det er god løsning sånn
som det står i dag. Får se når jeg kommer inn om det er noe å endre
på.
Ole Magnus er valgt som studentrepresentant i fondet.

Eldre Høyhet til Fondsstyret
Forhåndskanditatur:
Nils Smeland: Spilt en spesiell rolle for meg som Cermonimester, Kanzler,
revystyret og cermonistyret. Som regianas private syerske, ferdigstillelse av
hytta og andre prosjekter. Fortsette engasjementet i fondsstyret.
Nils Meland er valgt som eldre høyhet

Krosjef
Forhåndsstilte kandidater: Odin Varsdonk, Bjørn Brørvik
Benket:
Rasmus, takker ja.
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Bjørn: Går i første klasse. Har vært med i kroa siden jeg begynte. Ellers så
liker jeg å drikke øl og andre ting. Vært på mange dårlige barer i mitt liv,
også mange bra. Har blitt kjent med mange i Aarhønen, mange jeg ikke har
blitt kjent med. Mitt mål er at flere skal være med i kroa for slik jeg kjenner
byggstudenter liker alle å ta seg en øl.
Odin: Jeg heter Odin, jeg har vært medlem av kroa det første året. Fått en
liten smakebit av potensialet og vil utnytte dette til det fulleste. Glad i fest
og vil få flere med på dette.
Rasmus: Jeg var i krogjengen mitt første år. Det ble ikke så mye av kroa da
siden korona, jeg skulle gjerne blitt med å ta kroa til nye steder. Kroa burde
brukes mye oftere, vil hadde torsdagsquiz hver uke. Jeg har lyst til å lede
kroa inn i nye horisonter.
1. spørsmål: Vært snakk om å flytte kroa, hva er en ting som mangler
på kroa?
Odin: Beer pong støttes fullstendig, mangler et godt dansegulv for
det er viktig å slippe seg løs.
Rasmus: Det var lenge karaokemaskin, men det er nå på plass. Dart
for eksempel selv om det kanskje ikke er så trygt. Kunne også vært
shuffleboard. Eller et skikkelig beerpong-bord.
Bjørn: Må også støtte beerpong bord, generelt er jeg ikke så opptatt
av hva som er der, men heller å få enda flere folk dit.
2. spørsmål: Kroa er flinke til å få med første og andre klasse, men
hvordan kan man inkludere tredje til femte klasse?
Odin: Jeg tror det handler om hvordan vi viser frem hva kroa er.
Vise litt hvor gøy det er der. Uansett alder eller hvem du er kan du
være en del av gjeng.
Bjørn: Handler om hva man blæster og hvem man inviterer.
Vinsmaking istedenfor små sure.
Rasmus: Jeg ville prøvd å bruke kroa mer, brukt det som et vorse
sted oftere. Alle kan ha det gøy sammen.
3. Spørsmål: Hvis dere har ansvaret fra Kroa og dere ser at stemningen
dør veldig, hva ville dere gjort?
Odin: Satt på fireball eller mackelmore, fått på noe dansing og driti
meg ut.
Rasmus: Smelt opp karaoke maskinen så fort som mulig. Hvis den
første er dårlig er det lettere å slenge seg på.
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Bjørn: Shit, nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jo jeg ville kjørt ABBA
for det er noe alle kan.
Rasmus er valgt som ny krosjef.

Revysjef
Forhåndsstilte:
Vilde Østigård
Benking:
Henriette, takker ja
Camilla, takker nei
Ole Morten, takker nei
Erling Kvavik, stiller
Mari, takker nei
Vilde: Ærede generalforsamling jeg heter Vilde, jeg ønsker å stille for jeg
syns det var veldig gøy å være med på. Vil ha med enda flere i revyen. Som
førsteklassing var det skummelt å møte opp på første øving. Vil gjøre
revyen mer synlig, alle kan bidra!
Henriette: Jeg er jenta med stringtrusa. Jeg var usikker på om jeg ville være
med på revyen - det var et helt riktig valg å være med. Veldig gøy å vise
frem revyen til alle som ville se på. Jeg kan komme med nye triks som
ingen har tenkt på før og det vil bli en skikkelig god utfordring for meg
selv.
Erling: Jeg heter Erling, kommer fra nordpolen. Jeg har vært med i revyen i
3 år og har lyst til at alle syns det er gøy.
1. spørsmål: Som revysjef har du ansvar for at ting blir gjort til rett tid,
hvilke egenskaper har du som passer som revysjef?
Henriette: Tidligere hatt ansvar med turning. Har også en almanakk
som jeg skriver ned ting i.
Vilde: Jeg vil påstå at jeg er litt kontrollfreak, noe som kan være bra
og dårlig, men her tror jeg det vil være mest positivt.
Erling: Jeg har en forståelse av at for at ting skal bli gjort så må det
bli gjort. Hvis alle er flinke og møter på tida så blir det bra.
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2. spørsmål: Mange som kom fra første og ble positivt overrasket, hva
skal dere gjøre for at førsteklasse blir med?
Henriette: Vil være et ansikt utad som er kjent for revy, samarbeide
med socialus for å lage et arrangement og se hva revy er.
Vilde: Jeg tenker at pr-en til byggrevyen kan bli ekstremt mye
bedre. Noe som bidra til at vi ikke visste hva vi dro til når vi kom.
Hele høsten kan brukes til å blæste revyen.
Erling: For meg så blir det mest naturlige plassen å nå ut til
førsteklassingene fadderuka.
3. spørsmål: Hvor viktig er anmeldelsen i under dusken?
Erling: Dusken kan ta seg en bolle.
Vilde: Det har ikke så mye å si hva Under Dusken sier så lenge
involverte har det gøy.
Henriette: Den har egne meninger, driter meg midt i ryggen så lenge
alle har hatt det gøy.
Gjenvalg mellom Henriette og Vilde
4. spørsmål: Når dere får med 200 stykker på revyen neste år. Hvordan
skal dere håndtere så mange deltakere?
Vilde: Et godt system er det som trengs her. Noe jeg håper at jeg og
mitt styret kan få til.
Henriette: Sett på hvor folk vil bidra, gruppere folk. Fått til en
gigantisk stor fest.
5. Spørsmål: Hva vil dere finne på for å holde AKT i livet hele året?
Vilde: Jeg tenker at først og fremst at man burde ha flere
filmvisninger hvor man kan møte de som var med på revyen og
snakke og ha det koselig. I tillegg må det blæstes litt mer gjennom
hele året.
Henriette: Reklamere gjennom fadderuka, takeover på instagram.
Spille på kontortid, gjennom samarbeid med socialus. Konsert med
bandet.
Vilde blir ny revysjef
Godsbestyrer
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Ingen forhåndsstilte.
Benking:
Julia, takker nei
Håvard, takker ja
Karl Petter, takker nei
Kjell-Anton, takker ja
Håvard: Mitt navn er Håvard og jeg går i 3 klasse. Første møte med hytta i
første klasse, og vil ha enda mer av hytta nå etter å ha vært oppsynsmann.
Kjell-Anton: Heisann hoppsann. Jeg synes Aarhønen er jøvla artig. Liker
hytta. Vil se på å sette opp et tappetårn på hytta. Utover det er Håvard en
fantastisk kandidat han også så dette blir bra uansett.
1. spørsmål: Hva kan forbedres på hytta?
Håvard: Kommer ny komfyr, ikke bare “stekt på den ene siden
pizza”. Skal gi dere skotørker og vatn.
Kjell-Anton: Må se litt på hva som dukker opp. Det kommer
høyttalere snart. Jeg vil se på å sette opp et tappetårn. Utover det må
vi høre hva folk har lyst på.
2. spørsmål: Det jo et lite problem på hytta nå at det er mye lyd fra
hytta som fører til naboklager. Hvilke tiltak kan gjøre for å hindre
naboklager?
Håvard: Reklamere for hytta som mer enn fylle plass. Man kan
kose seg også.
Kjell-Anton: Høyttalere inne hjelper.
3. spørsmål: Mange er ikke kjent med hytta siden de ikke er i gjenger.
Hvordan skal man nå ut til flere?
Håvard: En mulighet er å i slutten av fadderperioden busse opp
mange fadderbarn opp til selbu for å få se på hytta.
Kjell-Anton: Gjøre en bedre jobb med blæsting, ikke bare for
gjenger og undergrupper. Hytta setter opp turer til hytta.
Håvard blir ny godsbestyrer.
8.

Eventuelt
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Presiserer en ting med fremleggelsen av budsjett
-

TP gir penger avhengig av medlemsmasse.

Innspill til at styret ser på mulighet for å gjøre generalforsamling kortere så
flere stemmer på de siste stillingen → mer demokratisk.
Styreopptak
Mange styrer tas opp! Søk innen 19.02
Skule: Hvem bestemmer leder for jubileumskomitee?
Avtroppende Kanzler, påtroppende Kanzler og skogvokter. Skule -”digg”.
Det har vært ekstremt mange flinke kandidater i år. Om det ikke var din tur
i år, still neste år!
9.

Møtekritikk
Aldri vært på en generalforsamling der så mange har søkt. Håper alle som
ikke ble tatt opp i dag vil stille på styreopptak.
Neste generalforsamling ikke i S3.
Kom til Maren for kritikk til stemmesystem.
Ros til arrangørene

Dato:

Dato:

_________________________
Håkon Veivåg Tveit

_________________________
Simen Mathisen
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