23.04.20

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 30.04.2020, kl. 17.00
Møtested: Zoom (se link til møterom i e-posten)
Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder og velferdsansvarlig
5. Orientering fra internasjonalt og miljøansvarlig
6. Orientering fra utdanning og forskningsansvarlig (ettersendes grunnet sykdom)
7. Orientering fra Universitetsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
Vedtakssaker:
56-1920 Vårfordeling av semesteravgift for 2020 – Tromsø og Finnmark
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Orientering fra leder
Ærede parlament!
Tiden som har gått fra forrige parlamentsmøte til nå, har i stor grad vært preget av NSOs
landsmøte og pandemisituasjonen.
I forberedelsene til NSOs ekstraordinære landsmøte har jeg forberedt og koordinert
delegasjonsarbeidet. Fokuset til delegasjonen har vært å kunne gjøre et informert valg
ut fra alle AU-kandidaters styrker og svakheter. SP UiT vil også fortsatt ha en
representant i NSOs sentralstyret, etter at parlamentets representant Daniel Masvik ble
gjenvalgt.
Som alle studenter har fått merket på kroppen, fortsetter pandemisituasjonen å gjøre
hverdagen vanskelig. Frem til påske hadde Sentral Beredskapsgruppe daglige møter, og
vi ble orientert om alle studentrelevante saker annenhver dag på møte med ledelsen.
Et av de tidligste innspillene vi hadde var at den digitale undervisningen burde
kartlegges, studentundersøkelsen ble da laget og sendt ut innen 3 virkedager. Vi har
vært med på utformingen av både denne og undersøkelsen til undervisere. Disse
undersøkelsene brukes til å kartlegge og bedre undervisning der de svakeste
resultatene er.

Beslutninger om eksamensordninger fattes på fakultets- og instituttnivå. Vårt arbeid her
har derfor dreid seg mer om de overordnede retningslinjene. Det var i starten
uoversiktlig ettersom UiTs retningslinjer til enhver tid er avhengige av retningslinjene fra
sentrale myndigheter. Da avgjørelsen ble som ventet – at all undervisning og alle
eksamener med kun få unntak, gjøres digitale – var det først mye spenning knyttet til om
det ville være gjennomførbart. I skrivende stund er det allerede gjort et imponerende
stykke arbeid på område for digitalisering, og jeg har tillit til at UiTs løsninger vil være
gode, forholdene tatt i betraktning.

En av de virkelig store og viktige sakene som har gått, var den om krisepakken til
studenter. Det er ingen tvil om at det var en skuffelse da den opprinnelige pakken kom
som et rent lån. Her forsøkte vi i første omgang å bistå resten av studentbevegelsen
som også uttrykte sterke følelser omkring dette. Vi lyktes dessverre ikke med å komme
på i media selv, tross gjentatte forsøk, men bisto studentbevegelsen for øvrig over alt
der vi kunne.
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Vi har også vært i kontakt med samskipnaden og diskutert hvilke tiltak som gjøres og
kan gjøres. Det som er viktig å huske på i denne sammenhengen er at samskipnadens
penger er studentenes penger.

En av debattene som har gått i det siste har handlet om nedsettelse av husleie på
samskipnadens studentboliger. Dette tok vi også opp til diskusjon i møte med direktør.
Holdningen har vært at det vil være en urettferdig prioritering av samskipnadens (les:
studentenes) penger, til fordel for de som bor i allerede subsidierte studentboliger. Etter
mitt skjønn er dette en klok vurdering. Dersom Studentparlamentet er av en annen
oppfatning bør det komme som innspill.
Den

1.

april

behandlet

Tromsø

Kommune

Studentutvalg

høringssvar

til

kommuneplanens samfunnsdel. I dette arbeidet var det opprinnelig planlagt et
innspillsmøte for alle interesserte studenter i kommunen. Dette ble naturligvis avlyst
allerede den 12. mars. Resultatet tror jeg likevel ble bra, og jeg ser frem til å lese en
kommuneplan med skyhøye ambisjoner for å bli en stadig bedre studentby.
For øvrig har jeg fulgt med på utviklingen av en ny form for samarbeidsnettverk for
NSOs medlemslag. Foreløpig består det for det vesentlige i erfarings- og best practice
utvekslinger over nettmøter. Noen har uttrykt ambisjoner om at det skal utvikles tettere
samarbeid mellom de ulike studentdemokratiene ut fra dette. Det gjenstår vel å se.

Med ærbødig hilsen,
Petter N. Rønning

“Status quo, you know, is Latin for 'the mess we're in'.”
― Ronald Reagan

3

23.04.20

Orientering fra nestleder
Ærede parlament!
Håper dere har hatt en fin påske og at det står bra til med dere alle!
Siden sist parlamentsmøte har det gått mye tid til å behandle søknadene som er
kommet inn til Vårfordelingen, som vi sammen skal behandle i dag. Videre har AU
jobbet tett opp mot rektoratet og hatt løpende kommunikasjon gjennom perioden.
Rektoratet
AU har hatt jevnlige møter med Prorektor Wenche Jacobsen og Gøril Heitmann for å
effektivt kunne løse de utfordringene studentene står ovenfor. Her har vi bla. diskutert
eksamensformer og hvordan vi på best mulig måte kan sørge for at alle studenter som
skal uteksamineres til sommeren kan fullføre på normert løp. Vi har også diskutert
rekruttering av nye studenter, da den tiden vi står ovenfor kan føre til usikkerhet blant
de kommende studentene, og hvordan universitet kan imøtekomme de på en
betryggende måte. Vi har også jobbet med oppfølging av den digitale undervisningen.
Studentene har i løpet av perioden mottatt en undersøkelse for å kartlegge den digitale
undervisningen for å kunne tilpasse og bedre der det er behov.
Samskipnaden
AU har også hatt møte med Hans Petter for å sikre kommunikasjonen med
Samskipnaden gjennom perioden. På møte diskuterte vi utfordringene for studenter
som bor i studentbolig og utfordringer med den nye tilværelsen. Samskipnaden har satt
av både tid og ressurser for å sørge for at studentene blir godt ivaretatt.
Handlingsplan innovasjon og entreprenørskap
Den 15.04 deltok jeg på møte om innspill til UiTs nye innovasjonsstrategi og
handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap. De deltagende i møte var Rektor
Anne Husebekk, Seniorrådgiver Mette Ravn i tillegg til studentrepresentanter fra
Studentparlamentet, Universitetsstyret, Bærekraftskomiteen, Bærekraftspilotene og
Start UiT.
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Den 02.April skulle det blitt avholdt et møte mellom Mette Ravn og
studentrepresentanter for videre innspill, men da dette ikke lot seg gjøre kalte Anne inn
til et digitalt møte med utgangspunkt i studentenes innspill.
Vårfordelingen 2020
I tillegg til det overnevnte har det vært satt av en del tid til å behandle søknader til
vårfordelingen. Komiteen har hatt jevnlige møter og et godt og konstruktivt arbeid. Vi
bestemte oss for å opprettholde den opprinnelige søknadsfristen 01.April, men med
rom for å ettersende dokumenter, denne fristen ble satt til 13.04.
Komiteen har måttet sette av en del tid til å etterspørre og ringe foreninger som ikke har
vært tilgjengelige. Under våre vurderinger har vi tatt høyde for at enkelte foreninger kan
ha vanskeligheter med å samle alt av dokumenter og vi har vist forståelse under vår
behandling.
Jeg har også deltatt på ULM møte for første gang, det var utrolig spennende og givende.
I tillegg har det vært satt av mye tid til å intervjue kandidater til verv i NSO. I helgen ble
det avholdt digitalt landsmøte hvor leder og arbeidsutvalg ble valgt.
Har du spørsmål er det alltids bare å ta kontakt! :)

Marthe Hestenes Håkonsen
Nestleder og Velferdsansvarlig
+47 404 65 703 / +47 900 50 770
Nestleder@sp.uit.no/ velferd@sp.uit.no/ Mha450@post.uit.no
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Orientering fra internasjonalt ansvarlig
Ærede Studentparlament.
Jeg håper alle har det bra og tar vare på hverandre, dere har hørt det før og med god
grunn. Gjør som helsemyndighetene sier og vask hendene godt. Last gjerne ned
Smittestopp appen også.
Det har gått i ett siden vi planla og gjennomførte valgkampen i studentparlamentet til vi
ble kastet ut i virkeligheten vi nå er i. ITA har tatt et stort ansvar i å organisere
omleggingen av undervisningen og få den digital, de har alltid utpekt seg i å inkludere
studentparlamentet i sitt arbeid og denne gangen er uten unntak. De opprettet
«innsatsgruppe for undervisning» som har inkludert ansatte fra alle fakultet og
avdelinger. Der var jeg blant annet veldig aktiv i å utvikle spørreundersøkelsene som har
gått ut til studenter og undervisere. Der avdekket vi mange av manglene og
utfordringene studenter har fått med den digitale undervisningen. Det ble også tydelig
hvor viktig det er med jevnlige undersøkelse og evaluering av emner for å kunne ha et
godt sammenligningsgrunnlag. For meg har det vært et av de tydeligste stedene hvor jeg
som studentrepresentant virkelig har kunnet se forskjellen vi gjør. Innsatsgruppen er
også i gang med å se på en ny undersøkelse og hvordan den best skal utformes.
Hovedfokuset i innsatsgruppen ligger nå på å løse alle utfordringer knyttet til eksamen,
men vi ser også lenger med tanke på hva som vil skje til høsten.
Det kom også opp ganske tidlig i omleggingen hvordan man også må tilpasse seg
pedagogisk i digital undervisning. Det vil være interessant å se hva som vil komme ut av
de diskusjonene videre og hva slags endringer som kanskje kan komme.
Det har vært krevende å til tider måttet sitte å vente på svar og løsninger fra
kunnskapsdepartementet. Situasjonen for internasjonale studenter er i stor grad lik i
hele landet, og derfor har vi også sett til departementet for løsninger. Jeg er spesielt glad
for den løsningen som kom for å kompensere tapt lønn ettersom den også inkludere
internasjonale studenter, men det er fortsatt veldig mange spørsmål og usikkerhet
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knyttet til hva som vil skje med dem. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle, men det tar
dessverre tid og ventetiden kan bli lang. Sånn sett har jeg jo en del forståelse for at ting
tar tid i kunnskapsdepartementet også.
Til sist vil jeg takke delegasjonen og alt arbeidet dere som var med der la ned for å
kunne delta på NSO sitt landsmøte. Det ble et spesielt landsmøte, men jeg opplever at
viktigheten av å delta der og å være en del av NSO i en situasjon som denne har kommet
tydelig frem. Til sist kan jeg også nevne at SAIH også skal holde digitalt landsmøte fredag
24.04. og jeg vil selvfølgelig være med å representere studentparlamentets interesser
der.
Vennlig hilsen:
Herman Siggerud
«Bibliotekene er stort sett stengt, mens internett er åpent hele døgnet.»
-Jon Bing 2005
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SAK 56 - 1920 Vårfordeling av semesteravgift for 2020 – Tromsø og
Finnmark
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.04.2020
Ansvarlig: Semesteravgiftskomitéen

Semesteravgiftskomitéen avleverer med dette sin innstilling til Studentparlamentet
vedrørende vårfordeling av semesteravgiften for 2020.
Til tross for litt rare tider har komiteen holdt seg til satt dato for innlevering av søknader,
altså 1. april. Komiteen så det ikke som hensiktsmessig og utsette fristen, men heller
åpne for ettersending av dokumenter som ikke var sendt inn innen fristen. Siste frist for
innlevering av dokumenter ble satt til 13. april. Foreningene som hadde søkt innen
fristen men som manglet dokumentasjon ble varslet via epost uken før fristen.
Komiteen viser stor forståelse rundt mangler som for eksempel underskrifter på
dokumenter i de innsendte søknadene.
Komiteen har bestått av: Marthe Hestenes Håkonsen (leder), Ole Even Andreassen,
Kristina Roset, Louise Marie Gustafsson. Amina Larsen har vært vara for Sindre Berntsen
på samtlige av komiteens møter under vårfordelingen.
Det ble i høstfordelingen avsatt kroner 843.550,- til å gjennomføre årets vårfordeling,
samt til oppstarts og-arrangementsstøtte. I forkant av denne runden med fordeling har
komiteen gitt kr. 5.000,- i oppstartsstøtte til lektorstudentene, DebutUKA mottok kr.
130.000,- i arrangementsstøtte og de fire listene som stilte til årets valg mottok kr.
5.000,- hver til å drive valgkamp.
Det vil si at komiteen hadde totalt kr. 688.000,- igjen til vårfordelingen.
Totalt har Studentparlamentet mottatt søknader for kr 545.410,- til vårfordelingen av
semesteravgift. Det har i tillegg vært komiteens ønske at det avsettes noe midler til
oppstarts- /arrangementsstøtte frem til neste fordeling gjennomføres. Komiteen har
ikke i utgangspunktet hatt som mål å avsette så mye midler til dette formålet, da vi ikke
ser det som sannsynlig at det vil komme veldig mange søknader på hverken
oppstartsstøtte eller arrangementsstøtte de neste månedene.
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Komiteen har siden søknadsfristens utløp hatt fire møter for å gjennomføre behandling
av søknadene. Leder av komiteen ønsker med dette å takke komiteens øvrige
medlemmer for et konstruktivt og godt samarbeid.
Til grunn for behandlingen har vi sett på kriteriene som listes opp i § 7 i reglement for
tildeling av støttemidler:
§ 7. Behandling av søknader
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:
• Helheten i fordelingen
• Budsjett
• Regnskap
• Økonomiske behov
• Fremtidsplaner
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger
• Medlemstall
• Aktivitetsnivå
• Foreningens formål

Det har av komitéens medlemmer blitt gjort en grundig gjennomgang av alle søknadene
og hver søknad er blitt sett i sammenheng med det totale bildet. Et ønske om at flest
mulig studenter skal tilgodeses med støtte fra semesteravgiften, kombinert med en
vurdering av søkerorganisasjonenes aktivitet, kvalitet på søknaden, og økonomiske
behov er viktige momenter som komitéen har hatt med seg underveis i arbeidet.
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Komiteens innstilling fremgår av tabellen under. Etter tabellen følger vurderinger av den
enkelte søknad.
Organisasjon

Søkt om for 2020

Til fordeling

Komiteens innstilling
kr 688 000

UiT SV

kr 25 000

kr 15 000

Høyres Studenter

kr 40 000

kr 40 000

Grå Liste

kr 10 000

kr 10 000

Moderat Liste

kr 20 000

kr 20 000

Venstrealliansen

kr 25 000

kr 13 000

Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas (SSDN)

kr 50 000

kr 40 000

Studentmållaget i Tromsø

kr 5 000

kr 5 000

Svevebanen studentspeiderlag

kr 5 000

kr 5 000

StudentKRIK

kr 11 000

kr 6 600

Altastudentenes Idrettsforening (ASIF)

kr 65 000

kr 65 000

Imladris

kr 45 000

kr 45 000

Science Fiction og Fantasy Foreningen Arctic Sector

kr 15 000

kr 15 000

kr 3 280

kr 0

kr 100 000

kr 100 000

AIESEC

kr 35 000

kr 35 000

ESN Tromsø

kr 50 000

kr 50 000

Tromsø Droneracing

kr 37 130

kr 37 130

Børsklubben

kr 15 000

kr 12 500

Tromsø prehospitale studentforening (Trops)
Start UiT

Satt av til oppstarts og arrangements støtte
Sum

kr 173 770
kr 545 410

kr 688 000
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UiT SV
Søkt om: 25.000kr
Komiteens innstilling: 15.000kr

SV UIT sendte kun søknadsbrev med beskjed om at resterende dokumenter skulle ettersendes.
Komiteen etterspurte de resterende dokumentene innen ettersendingsfristen den 13.04.
Komiteen mottok ikke noe ytterligere, men grunnet omstendighetene har vi likevel behandlet
søknaden og innstilt på 15.000kr.
Komiteen har valgt å legge seg på en lik linje når det gjelder foreninger som har store mangler i
søknaden sin, og har besluttet å innstille på 60% av søkersum.
Komiteen har valgt å innstille UIT SV på 15.000kr.

Høyres Studenter
Søkt om: 40.000kr
Komiteens innstilling: 40.000kr

Høyres Studenter manglet regnskap innen søknadsfristen, men komiteen mottok dette innen
ettersendingsfristen. Komiteen ser ingen mangler i søknaden og har valgt å innstille Høyres
studenter på full søkersum.

Grå Liste
Søkt om: 10.000kr
Komiteens innstilling: 10.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille Grå liste på full søkersum.

Moderat Liste
Søkt om: 20.000kr
Komiteens innstilling: 20.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille Moderat Liste på full søkersum.

Venstrealliansen
Søkt om: 25.000kr
Komiteens innstilling: 13.000kr

De politiske listene blir behandlet med hensyn til hverandre. Ettersom Venstrealliansen har
oppført tilskudd på 12.000kr i budsjettet har komiteen valgt å innstille på under søkersum slik at
de politiske listene har et likt utgangspunkt.
Komiteen har valgt å innstille Venstrealliansen på 13.000kr.
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Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas (SSDN)
Søkt om: 50.000kr
Komiteens innstilling: 40.000kr

I budsjettet til SSDN er det satt av 100.000kr til et enkelt arrangement. Da dette arrangementet
ikke er blitt avholdt tidligere mener komiteen dette er mye penger å bruke uten erfaringer fra å
tidligere arrangert lignende. I søknaden er det heller ikke begrunnet hvorfor dette arrangementet
avholdes eller hvordan de planlegger å bruke midlene som er budsjettert. Av den grunn har
komiteen valgt å innstille på 10.000kr under søkersum.
Komiteen har valgt å innstille SSDN på 40.000kr.

Studentmållaget i Tromsø
Søkt om: 5.000kr
Komiteens innstilling: 5.000kr

Underskrevet årsmøteprotokoll manglet, komiteen har likevel valgt å behandle søknaden i likhet
med komplette søknader grunnet omstendighetene.
Komiteen har valgt å innstille Studentmållaget I Tromsø på full søkersum.

Svevebanen studentspeiderlag
Søkt om: 5.000kr
Komiteens innstilling: 5.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille Svevebanen Studentspeiderlag på full søkersum.

StudentKRIK
Søkt om: 11.000kr
Komiteens innstilling: 6.600kr

StudentKRIK sendte kun et søknadsbrev uten søknadssum til den opprinnelige fristen. Komiteen
mottok ikke noe ytterligere innen fristen for ettersending og måtte ringe foreningen for å høre
om søkersum. Komiteen har dermed valgt å legge seg på en lik linje når det gjelder foreninger
som har store mangler i søknaden, og har besluttet å innstille på 60% av søkerssum.
Komiteen har valgt å innstille StudentKRIK på 6600kr.

Altastudentenes Idrettsforening (ASIF)
Søkt om: 65.000kr
Komiteens innstilling: 65.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille ASIF på full søkersum.
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Imladris
Søkt om: 45.000kr
Komiteens innstilling: 45.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille Imladris på full søkersum.

Tromsø prehospitale studentforening (Trops)
Søkt om: 3.280kr
Komiteens innstilling: 0kr

Trops får støtte fra studentutvalget ved MH, av den grunn er de ikke berettiget til å motta støtte
under vårfordelingen, da de indirekte har mottatt støtte I høstfordelingen.
Komiteen har valgt å innstille TROPS på 0kr.

Start UiT
Søkt om: 100.000kr
Komiteens innstilling: 100.000kr

Manglet årsmøteprotokoll da årsmøte ble holdt etter fristen. Foreningen varslet om dette til
komiteen, av den grunn har komiteen valgt å behandle søknaden på lik linje som de komplette
søknadene.
Komiteen har valgt å innstille Start UIT på full søkersum.

AIESEC
Søkt om: 35.000kr
Komiteens innstilling: 35.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille AIESEC på full søkersum.

ESN Tromsø
Søkt om: 50.000kr
Komiteens innstilling: 50.000kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille ESN Tromsø på full søkersum.
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Tromsø Droneracing
Søkt om: 37.130kr
Komiteens innstilling: 37.130kr

Komplett søknad sendt innen fristen, og komiteen ser ingen mangler ved søknaden.
Komiteen har valgt å innstille Tromsø Droneracing på full søkersum.

Børsklubben
Søkt om: 15.000kr
Komiteens innstilling: 12.500kr

Børsklubben manglet årsmøteprotokoll uten begrunnelse. Komiteen har ikke lyktes med å
komme i kontakt med foreningen.
Komiteen har valgt å innstille Børsklubben på 12.500kr.

Satt av til oppstarts og arrangements støtte
Settes av til arrangement/oppstartsstøtte: 173.770 kr

Som nevnt i innledningen så har det vært komiteens ønske at noe skulle settes av til
oppstarts/arrangementsstøtte fram til neste fordeling gjennomføres. Planen var at dette skulle gi
semesteravgiftskomitéen og Studentparlamentet mer fleksibelt. Det ble satt av en del mer ved
årets høstfordeling enn det vi har gjort tidligere år, fordi selve semesteravgiften ble økt i fjor, og
dermed økte også summen parlamentet hadde til fordeling. Grunnen for at man i
utgangspunktet valgte å høyne denne summen, var fordi vi gjentatte ganger så at vi satt igjen
med søknader om støtte, men ingen penger til fordeling. Grunnet situasjonen vi nå står i så vil vi
nok ikke se samme pågangen som vi hadde håpet på, men om disse midlene ikke blir brukt vil
pengene gå til en restmiddelfordelings pott.
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Forslag til vedtak:
Organisasjon

Komiteens innstilling

Til fordeling

kr 688 000

UiT SV

kr 15 000

Høyres Studenter

kr 40 000

Grå Liste

kr 10 000

Moderat Liste

kr 20 000

Venstrealliansen

kr 13 000

Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas (SSDN)

kr 40 000

Studentmållaget i Tromsø

kr 5 000

Svevebanen studentspeiderlag

kr 5 000

StudentKRIK

kr 6 600

Altastudentenes Idrettsforening (ASIF)

kr 65 000

Imladris

kr 45 000

Science Fiction og Fantasy Foreningen Arctic Sector

kr 15 000

Tromsø prehospitale studentforening (Trops)
Start UiT

kr 0
kr 100 000

AIESEC

kr 35 000

ESN Tromsø

kr 50 000

Tromsø Droneracing

kr 37 130

Børsklubben

kr 12 500

Satt av til oppstarts og arrangements støtte

kr 173 770

Sum

kr 688 000

Vedlegg: Søknader til vårfordeling av semesteravgift 2020
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Søknad om driftsstøtte UiT SV
Med dette søker UiT SV – Sosialistisk Venstreparti om kr 25 000 i driftsstøtte for kommende
støtteperiode. Imidlertid ønsker vi at søknadssummen skal justeres, slik at den tilsvarer støtten til de
andre partigruppene. Midlene ønskes utbetalt til konto: 1503.26.82267 (Troms Sosialistisk Ungdoms
konto).
UiT SV – Sosialistisk Venstreparti har til formål å organisere studenter ved UiT mot økte forskjeller,
for feministisk frigjøring og for kutt av klimagassutslipp. Hovedsakelig er organisasjonen lokalisert
ved campus Tromsø, og til en viss grad ved campus Harstad.
UiT SV har mottatt driftsstøtte for 2018, men søkte ikke innen fristen i 2019. Vi ettersender andre
sakspapirer enn søknadsbrevet i løpet av påsken. Koronapandemien har gjort det vanskelig for oss å
arrangere et ordinært årsmøte, og vi lyktes ikke med å få på plass fullgode løsninger innenfor rimelig
tid. Takk for forståelsen og fristutsettelsen for deler av sakspapirene.
Ta kontakt ved spørsmål. Vi bidrar gjerne til å oppklare uklarheter.
På vegne av styret
Ada Sofie Jacobsen
leder

UiT SV – Sosialistisk Venstreparti
Postboks 1030, 9260 Tromsø
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Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet Teorifagbygget hus 2
9037 Tromsø

1. Søknad om driftsmidler, vårfordelingen 2019
Høyres Studenter Tromsø (HS Tromsø) ønsker med dette å søke økonomisk støtte fra
Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet for det akademiske året 2020/2021 på 40
000 kroner. I det følgende vil det gjøres rede for aktivitet, målsetninger og en økonomisk beretning
for det akademiske året 2019/2020.
Høyres Studenter har hatt et godt år men året har naturligvis blitt noe avskjært grunnet pandemien. .
Styret anser en tildeling lik fjorårets som essensielt for å kunne opprettholde aktiviteten i sin
optimale form. Vi ønsker alltid å ekspandere og å utvikle organisasjonen. Både hva gjelder størrelse,
politikkutvikling, mediesynlighet og medlemstilbud. Høyres Studenter på landsbasis er også i vekst,
noe som vil åpne for nye medlemstilbud i fremtiden, men som samtidig krever robust økonomi.
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Søknad om driftsmidler, vårfordelingen 2020
Innholdsfortegnelse
Aktivitet
Målsetninger
Økonomisk beretning
Regnskap 2016/2017
Budsjett 2017
Søknadsbeløp og kontaktinformasjon

3. Aktivitet
Høyres Studenter Tromsø er en politisk studentforening for studenter ved Universitet i Tromsø.
Foreningens primære aktivitet er politisk arbeid i politiske fora for studenter, være en forening som
er nyskapende med hensyn til politikkutvikling og tilby et godt faglig tilbud både for våre medlemmer
og for studentmassen som helhet.
Det siste året har Høyres Studenter Tromsø hatt god aktivitet men en stor del planlagt aktivitet utgår
for perioden februar - august. Styret ønsker derfor å tilrettelegge for økt aktivitetet under oppstart
av nytt studieår og for det nye styret. Nåværende styre tiltrådte til i november, og var til stede under
DebutUKAs StudExpo.
Sommeren 2019 skal Høyres Studenters landsmøte avholdes men dette ser ut til å bli flyttet grunnet
koronaviruset.
Vi har under høstsemesteret deltatt på ulike aktiviteter som fylkesårsmøte for Troms og Finnmark
Høyre, Tromsø Høyres årsmøte og årsmøte i Troms og Finnmark Unge Høyre. Her har vi hatt godt
oppmøte av både styret og aktive medlemmer utenfor styret.
Vi har under høstsemesteret fokusert på å løfte kompetansen blant styret for å sikre
medlemstilbudet fremover, noe som har medført lite faglig aktivitet utover de ordinære aktivitetene.
Vi har avholdt sosiale arrangementer og hadde avslutning av høstsemesteret på lærerhøyskolen.

Det var planlagt at Høyres Studenter Tromsø skulle avholde landsstyremøtet for Mars 2020. Dette
ville inneholdt 2 dager med sosialt og faglig aktivitet for alle medlemmer. Landsstyremøtet skulle
avholdes i slutten av helgen. Dessverre lot dette seg ikke gjennomføre grunnet høye kostnader dette
året, men organisasjonen på landsbasis har nå målsetning om å avholde denne typen aktivitet i
Tromsø.
I forkant av det nye styrets tiltreden deltok organisasjonen aktivt under valgkampen 2019.
Utover dette er også Høyres studenter Tromsø representert i Høyres Studenters
utenriksprogramkomitee som skal fremlegge nytt utenriksprogram på Høyres Studenters Landsmøte.
Vi er også representert i Høyres Studenters delegasjon til Høyres Landsmøte.

4. Målsetninger
Styret i Høyres Studenter Tromsø sitter frem til Oktober i 2020 og skal i gang med planleggingen av
høstsemesteret så snart dette er mulig, dette gjør at man ikke har satt klare mål enda. Det er
imidlertid et mål å ekspandere aktiviteten, og ivareta det faglige fokuset fra det siste året.
Politiske gjennomslag internt i organisasjonen er også viktig for oss, spesielt å fronte økonomisk
politikk som gagner Nord-Norge er hardt, men viktig bidrag.

5. Økonomisk beretning
Styret, bestående av Jørgen Bunk Olsen(Leder), Sandra Mathisen, Ida Wangsfjord, Frida Strande
Olsen, Adele Dorthea Meidell og Daniel Hansen Masvik tiltrådte november 2019. Grunnet ønske om
å stille som leder for NSO trakk Daniel Hansen Masvik seg fra styret.
Ved overtakelse var HS Tromsø er en del av Unge Høyres Landsforbund, og får derigjennom støtte pr.
arrangement fra LNU. Støtten tildeles pr. arrangement, og alle foreninger som er lagt under
landsforbundet kan søke. Dette er posten «Frifond» i regnskapet. Det er viktig å understreke at
denne støtten har begrensninger for hvor mye man kan få pr. arrangement, samt flere andre
begrensninger. Siden alle foreninger tilsluttet Unge Høyres Landsforbund er det også en begrenset
mengde som gjør at dersom foreningen ene og alene skulle basert seg på slik støtte ville man ikke
kunne ha opprettholdt hverken kvantiteten eller kvaliteten i foreningens tilbud.
Vi har også fått tilbakebetalt noe for valgkampmateriell for perioden 2018/2019.

6. Regnskap 2019/2020
Regnskapet ettersendes AU.

7. Budsjett 2019/2020
Se eget Excel-dokument (Budsjett HS 2019/2020)

8. Søknadsbeløp og kontaktinformasjon
HS Tromsø søker med dette om 40 000 kroner i driftsmidler for det akademiske året 2020/2021.
Tildeling ønskes utbetalt til kontonummer 1503.66.83977.

Med vennlig hilsen
Jørgen Bunk Olsen
Leder, Høyres Studenter Tromsø

Inntekter
Overføring forrige styre
Driftsstøtte UHL
Frifond
Driftsstøtte Stud.parl
Totalsum:

22 000
8000
5000
32 000
67 000

Utgifter
Materiell
Promotering
HSLM
AU-konferansen
Sosiale arrangementer
Faglige arrangementer
Diverse
Kontorrekvisita
HS LS
Totalsum

1000
6000
8000
6000
25000
14500
3000
1000
2500
67000

tapas pr pes

3250

Referat årsmøte Høyres Studenter Tromsø
Møtet åpner 17:30
Sak 1 – Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen er sendt ut i tråd med Høyres Studenter Tromsøs lover,
jf. § 4. Leder legger frem dagsorden.
Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent.
Sak 2 – Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og protokollundertegnere.
Styret innstiller på Marte Sandslett Seland som ordstyrer og Petter
Rønning som referent.
Styret informerer om at Petter Rønning er på reise. Styret innstiller da Jørgen Bunk Olsen
som referent.
Enstemmig valgt
Årsmøtet innstiller Ole Even Andreassen og Julie Nyborg Aasland som protokollundertegnere
Enstemmig valgt
Sak 3 – Årsberetning
Leder redegjør for Høyres Studenter Tromsøs aktivitet siden forrige
årsmøte.
Årsberetningen er enstemmig godkjent
Sak 4 – Godkjenning av regnskap for perioden 2018/2019
Leder orienterer om regnskapet.
Regnskapet er enstemmig godkjent.
Sak 5 – Fastsettelse av budsjett for perioden 2019/2020
Leder legger frem forslag til budsjett for 2019/2020
Budsjett for 2019/2020 enstemmig godkjent.
Sak 6 - Lovendringsforslag

Regnskap HS Tromsø 19/20
Inntekter
Støtte fra Høyres landsforbund
Tilbakebetaling grunnet ikke motatte varer fra Strømmesreklame
Støtte fra frifond i forbindelse med valgkampkickoff 21.08.19
Renter

Totalt

Balanse
Inngående balanse
Sum inntekter
Sum utgifter
Balanse pr 1/4-2020

Dato
10.10.2019

Sum
19902,45
17241,61
12556,07
24587,99

4000
9729,38
3500
12,23

17241,61

Utgifter
Omkostninger
Matcatering til julebord fra søstrere ingebrig
Velkomstdrikk til julebord (utlegg)
Utlegg årsmøte (pizza)
Valgkampmateriell Strømmnes reklame
Utlegg reise til AU konferansen
Utlegg julebord (pynt)
Utlegg reise til AU konferansen
Utlegg reise til AU konferansen
Utlegg julebord
Totalt

julebord fra søstrere ingebrigtsen
il julebord (utlegg)

riell Strømmnes reklame
AU konferansen

AU konferansen
AU konferansen

337
4995,5
827,5
1509
504,38
997
835,94
997
998
554,75
12556,07

Grå Liste søker om:
10000 kr i driftsstøtte for perioden sommer 2020, Høsten 2020 og våren 2021.
Vi er veldig fornøyd med å kommet inn med ett mandat i studentparlamentet. Som en liten uavhengig liste
uten politisk farge ønsker vi å benytte det neste året til å fremme våre saker, både i studentparlamentet
og arbeide med dette aktivt direkte opp mot studentene. Derfor mener vi at 10000 kr vil være en
passende sum til å få gjennomført vårt arbeid.
Eventuelle henvendelser kan rettes til vår e-post graaliste@gmail.com, til Grå Liste leder Ida Rabben
Trælnes via mobilnummer 941 75 750, eller gjennom vår facebook side www.facebook.com/graaliste.
Eventuell støtte kan betales inn til vår foreningskonto i DNB : 0539.29.36590
Under er budsjett med forklaring for hver post på hvordan vi planlegger å bruke pengene.
Se også vedlagt Grå Listes styrereferat, Regnskap 2019-V2020, Årsberetning 2019-V2020 og referat
fra årsmøtet 2020.
Informasjonsarbeider utenom valgkamp kr 3500,Debutuka 2020
kr 3000,Sosiale aktiviteter og møter
kr 3500,Informasjonsarbeider utenom valgkamp kr 3500,Med dette planlegger vi å arbeide med å gjøre det mer kjent hva studentparlamentet kan gjøre for deg
som student, arbeide for mer samarbeid på tvers av studentforeningene, arbeide nært med internasjonale
studenter gjerne gjennom ISU, samt opp til Studentsamskipnaden, universitetet på sentralt og fakultet
nivå for å se hva, hvor og hvordan en kan få i gang ulike tiltak som vil bedre alles studiehverdag. .
Debutuka 2020 kr 3000,Vi ønsker her et nært samarbeid med de ulike aktørene i studentenes debutuker, vi ønsker spesielt å ha
en høyere fokus rettet opp til de mer glemte studentene, deriblant internasjonale nye studenter, de nye
eldre studentene som ikke nødvendigvis synes det er like morsomt å feste, samt de som kunne tenke seg
flere alkoholfrie arrangementer.
Sosiale aktiviteter og møter 3500,Herunder regner vi utgifter til direkte møtevirksomhet, dette vil være møter for nåværende og fremtidige
liste medlemmer. Grå liste har som mål å gjøre seg mye større og mer kjent gjennom å bygge opp et
tettere sosialt nettverk og strekke seg ut til flere. I løpet av valgkampen kom vi i kontakt med flere
studenter som gjerne vil være med å få oss videre også etter selve valget våren 2020.
Mvh
Ida Rabben Trælnes
Leder i Grå Liste

Petter Johansen
Kasserer for Grå Liste

19 Kl 13:15-13:49 Mars 2020 elektronisk styremøte i Grå Liste

Ettersom leder Ida Rabben Trælnes er syk hjemme ble det et kort møte.
Petter Johansen var referent og orientere om det som var nytt siden 12 Mars..
Saker som ble tatt opp var referatet fra årsmøtet 2020, budsjett for H2020-V2021 og søknaden
om støtte på 10000 kr fra semesteravgiftsmidlene for Grå liste i perioden H2020-V2021, det ble
også tatt opp om en også skal søke valg midler samtidig som driftsmidler, noe kasserer Petter
Johansen mente er noe en først kan søke når en har klar listen til valg 2021, akkurat som under
valget i år.

/Sign/
Ida Rabben Trælnes

/sign/
Petter Johansen

Regnskap for Grå Liste 2019-V2020
Inntekter
Oppstartsstøtte fra semesteravgiften

5,000.00 kr

Valgstøtte

5,000.00 kr

Medlemskontigenter*

0.00 kr
totalt inn

10,000.00 kr

*Medlemskontigener er på 0 etter våre vedtekter som ønsker å la det ikke koste noe å bidra til studentdemokratiet
Utgifter
T-skjorter

3,858.00 kr

Valgkamp utenom t-skjorter

845.00 kr

Bannere og annen trykk

2,299.00 kr

Møtevirksomhet

1,213.00 kr

Debutuka 2019

447.00 kr

Kontorrekvisita

829.00 kr
totalt ut

For oppstartsåret og valgkampen ser en da at en har ett lite overskudd på
Grå Liste ser det som viktig å opparbeide seg en liten økonomisk buffer

9,491.00 kr
509.00 kr

Kl 16:11-17:34 12 Mars 2020 Grå Liste valg/årsmøte med orientering av valgresultatet
Grå Liste samlet seg etter valget i glassburet til Imladris ved ISV. Det ga veldig god stemning at
Leder Ida Rabben Trælnes ble valgt inn til studentparlamentet ved UiT. Petter Johansen ble
første vara og Corine Alexis Faehn ble andre vara. Tredjekandidat Ørjan Johnsen ble informert
om resultatet via facebook chat da han fremdeles befinner seg i Nederland.
Petter ble satt på saken i å gjøre klar søknad innen 1 april, og det ble bestemt at det skal søkes
om 10000 kr.
Det ble også diskutert om at Ida burde stille til arbeidsutvalget som velferdsansvarlig.
Ettersom universitetet ble stengt ned pga korona epidemien ble det også bestemt at det ikke
kom til å bli kalt inn til noe nytt årsmøte, men at styret i Grå Liste i stedet skulle kommunisere
over sosiale medier for å få klart alt innen søknadsfristene.
Møtet varte fra kl 16.11 til 17:34
Referent /Sign/
Petter Johansen

/Sign/
Ida Rabben Trælnes

Årsberetning 2019-V2020
Grå Liste ble stiftet i Mai 2019, siden den tid har vi hatt variabel aktivitet, vi har vært i kontakt med mange
ulike studentforeninger og studenter for å samle inn informasjon som vi har brukt til å bygge oss opp som
et helt selvstendig og seriøst parti uten politisk farge. Vi har også sett at humor er en viktig del av det å
være Grå Liste noe som har vist seg i noen av forslagene fra medlemmene våre i hvilke hjertesaker vi
skulle fremme.
Grå Liste viste seg frem og hadde veldig mange hyggelige både internasjonale og norske studenter som
kom innom vår informasjonsbod under StudentExpo dagen ved UiT. Både Ida, Konrad og Petter bidro
med å sitte på vår stand som i var utendørs under debutuka 2019.
Ettersom det først i mars 2020 var et eget valg kom vi oss med har arbeidet vårt i størst grad vært i å
kartlegge hvilke saker vi ønsket å arbeide med. Og vi stilte stolt opp med en Grå liste bestående av 13
kandidater, hvorav hele 3 var internasjonle, vi viste også god bredde innen hvilke fakultet som var
representert med studenter innen, biologi, arkeologi, lingvistikk, informatikk, medisinstudiet, historie, kjemi
og bioøkonomi.
Ved hjelp av Dash, Petter og Ørjan har også Grå liste nå en ny logo, som kommer på våre t-skjorter som
dessverre ikke rakk å bli ferdig trykket og levert innen studentparlamentsvalget.
Grå liste er ikke helt fornøyd med at valget i 2020 ikke klarte å gjøre det bedre enn i 2019, men vi har
knyttet mange nye kontakter gjennom valgkampen og planlegger å kunne stå veldig mye sterkere i 2021
valget.
Som liste er vi veldig fornøyd med at vi kom inn i studentparlamentet med 1. Mandat, som ble Ida Rabben
Trælnes, Ida tenker også å stille til valg som velferdsansvarlig i studentparlamentets arbeidsutvalg. Vi ser
for oss at tross Korona krisen vil Grå liste kunne bidra mye i det videre studentpolitiske arbeidet i
studentparlamentet.

Hilsen alle oss i Grå Liste
Ida Rabben Trælnes
Petter Johansen
Ørjan Johnsen
Mai Hansen
Oda Nellie Bårdslett
Corine Alexis Faehn
Griffin Hall
Dashiel Stevens
Ailo Aleksander Mikkelsen
Iver Tomter
Konrad Owe Roykiewicz
Tor Stensrud
Ingvild Kristiane Myrvang

Søknad om Driftsstøtte for Moderat Liste UiT
Organisasjonsnr.: 815 006 402
Kontonr.: 1224.37.04659 (kontoinnehaver: Victor Zimmer)
v/ Victor Zimmer, Styremedlem
903 60 492
vzi002@uit.no

Moderat Liste UiT ønsker med denne søknaden å søke om en driftsstøtte på 20 000,-

Organisasjon
Moderat Liste UiT er en selvstendig studentpolitisk liste ved UiT – Norges Arktiske
Universitet og har stilt til valg ved hvert eneste valg siden fusjonen mellom HiTø og UiT i
08/09.
Organisasjonen har et sterkt indre og ytre engasjement og stilte til valg med en lang liste
engasjerte UiT-studenter. Dette skal Moderat Liste UiT fortsette å gjøre.

Formål
Formålet til Moderat Liste er å være en pådriver for studentengasjement og informasjon til
studenter om hva studentpolitikken lokalt og nasjonalt omhandler.
Moderat Liste ønsker å forbedre alle aspekter ved studiehverdagen i og utenfor
klasserommet.
Moderat Liste har som mål å representere studenter ved UiT i Studentparlamentet og de
organ og utvalg som er naturlige.
Moderat Liste har som mål om å rekruttere inn engasjerte mennesker på tvers av etnisitet,
religion og kjønn.

Regnskap 2019/2020

Planlagte Aktiviteter 2020/2021
Situasjonen som pågår ved Koronaviruset har dessverre gjort det vanskelig for Moderat Liste
UiT å ha en konkret liste over planlagte aktiviteter fremover. Vi ber om forståelse for dette.
Organisasjonen vil fortsette å etterstreve å holde formøte i forkant av Studentparlamentets
møter, samt sosiale arrangementer for å opprettholde et godt sosialt miljø som er
nødvendig for engasjement. Videre vil vi jobbe med eget program, profil, og andre
nødvendigheter som kommer av å være en studentpolitisk liste.

Årsmøteprotokoll fra Ordinært Årsmøte 2019
Vedlagt.

BUDSJETT 2020/2021
Inntekter
Driftsstøtte Studentparlamentet

20.000,-

Valgkampstøtte

5.000,-

Sum inntekter

25.000,-

Utgifter
Kontor og rekvisita

2.000,-

Faglige arrangementer

9.000,-

Sosiale arrangementer

4.000,-

Promotering

5.000,-

Valgkamp 2019

5.000,-

Sum utgifter

25.000,-

Årsmøteprotokoll for Moderat Listes årsmøte 2019
Sted: Hjalmar Johansens gate 128
Antall deltagere:16
Møtestart:15.36
Sak 1/2019
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling til vedtak: innkalling og dagsorden blir godkjent uten merknad
Innstillingen er vedtatt
Sak 2/2019
Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Styret innstilling
Ordstyrer: Tarald Nikolaisen
Referent: Ole Even Andreassen
Protokollunderskrivere: Julie Nyborg Aasland og Victor Zimmer
Innstilling er vedtatt
Sak3/2019
Behandling av årsmelding
Styrets innstilling: årsmeldingen godkjennes uten merknad
Innstillingen er vedtatt
Sak 4/2019
Behandling av regnskap og budsjett
Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap og budsjett
Innstillingen er vedtatt
Sak5/2019
Behandling av innkommende saker
Det er ikke innkommet noen saker innen fristen
Sak 6/2019
Fastsetting av kontingent
Styrets innstilling: k0ontigenten fastsettes til 0 kr, slik som tidligere år.
Innstillingen er vedtatt
Sak 7/2019
Valg
På valg er leder, nestleder styremedlemmer, gruppeleder og revisor.
Leder

Forslag:
Marte Hestenes Håkonsen
Marte Hestenes Håkonsen er valgt ved akklamasjon
Nestleder
Forslag;
Petter Nikolai Rønning
Petter Nikolai Rønning er valgt ved akklamasjon
Styremedlemmer
Forslag:
Sindre Berntsen
Rune Witon Olsen
Victor Zimmer
De overnevnte er valgt ved akklamasjon
Gruppeleder
Forslag:
Jonas Toft
Jonas Dahlberg Toft er valgt ved akklamasjon
Revisor
Styret får tillatelse til oppnevne revisor ved behov
Sak 8/19
Eventuelt
Det er ikke kommet inn noen saker til eventuelt
Møtet er hevet:16.13

_____________________
Julie Nyborg Aasland

_______________________
Victor Zimmer

Generell søknad som beskriver foreningens formål
Venstrealliansen UiT (VA UiT) ønsker å søke om følgende, 25 000kr, til driftstøtte. VA UiT
er det nye navnet til Sosialistisk studentlag Tromsø (SSL). Dette ble endret ved årsmøte
27.03.2020. Det er et studentlag som skal jobbe for å fremme UiT-studentenes interesser
gjennom grunnsyn som: sosialistisk, feministisk, antirasistisk og et grønt grunnsyn. Vi
kommer til å arrangere forskjellige aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer (forklares
nærmere i oversikten over planlagte aktiviteter i forekommende periode). Vi har også som
mål å stille liste hvert år og fortsette å komme inn i studentparlamentet.

Aktiviteter i foregående periode
Venstrealliansen UiT har det foregående perioden vært kun med i studentparlamentsvalget. Der
stilte vi liste og derfor sto en del på stand og delte ut valgkampmateriell.

Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
I den kommende perioden planlegger Venstrealliansen UiT vi:
-

Stille liste til det kommende studentparlamentsvalget

-

Arrangere medlemsmøter

-

Delta på StudExpo

-

Ha stands for å fremme interessen for organisasjonen

-

Tur til Harstad/Narvik/Alta

-

Konferanse

-

Skolering

Budsjett for 2020 og foreløpig regnskap for 2020

Inntekter
Inngående
Valgkampstøtte
Driftsstøtte
Gaver
Totalt
Utgifter
Standstasj
Materiell
Valgkampsannonsering
Vervemøte-StudExpo
Roll up og standutstyr
T-skjorter
Arrangementer
Skolering
Konferanse
Reise til Harstad, Alta eller Narvik
Diverse utgifter
Avsette midler til valgkampen
Totalt
Balanse

Foreløpig
regnskap
2020

Budsjett 2020

12468
5000
0
200
17668

12468
5000
25000
0
42468

4211
3600
6748

4211
3600
6748
1000
3000
2500
8000
4000
4000
1500
1000
2900
42459

13614

9

Referat fra årsmøte ï
Venstrealliansen UiT
Dato:
Tid:
Sted:

27.03.2020
Kl. 12:00—13:26
Digitalt møte, Zoom

Tilstede:

Olav August Johannessen, Ole Andreas Myhrer Smith,
Matias Kjerstad (har ikke stemmerett), Maja Sandvik
Lockert, Erling Petter H. Trones og Tella Matilde Adolfsen.

VA

VENSTIEAWINSEN

6 personer totalt, 5 med stemme rett.

Sak i Konstituering
Andreas åpnet møtet. Matias ble valgt til ordstyrer. Olav ble valgt til referent. Matias ble valgt til
protokollunderskriver.
Innkallingen og sakslisten ble vedtatt enstemmig.

Sak 2 Budsjett og foreløpig regnskap
Matias la frem forslag til budsjett og foreløpig regnskap. Siden VA UiT er gjenoppstartet i 2020,
foreligger det ikke regnskap for 2019.
Årsmøtet vedtok enstemmig budsjett for 2020 og foreløpig regnskap for 2020, med de endringene
som fremkom i møtet.

Sak 3 Valg av styre
Olav lafrem valgkomiteens innstilling.
Ole Andreas ble valgt til leder, Tella ble valgt til styremedlem og Erling ble valgt til
økonomiansvarlig.
Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere seg selv med inntil to medlemmer.

Sak 4 Valg av valgkomite
Olav og Maja ble valgt som valgkomite.
Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere valgkomiteen med inntil ett medlem.

i

Sak 5 Vedtekter
Andreas la frem endringsforslag til Sosialistisk Studentlags vedtekter.

VA

VENSTREALUMNSEN

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende endringer:
• Gjennomgående endre navn fra Sosialistisk Studentlag til Venstrealliansen UiT.
• Endre grunnsyn fra et sosialistisk grunnsyn til sosialistisk, feministisk, antirasistisk og grønt
grunnsyn.
• Skrive ordet kontingent riktig.
• Skrive ordet enhver riktig,

Sak 6 Kontingent
Kontingenten ble satt til kr 0,-.

Sak 7 Årsmelding og arbeidspian
Andreas la frem årsmelding så langt i 2020 og arbeidspian for 2020
Årsmøtet vedtok enstemmig årsmeldingen og årsplanen med de endringene som fremkom i møtet.
Styret ble gitt fullmakt til å endre på årsmeldingen og arbeidsplanen.

Sak 8 Eventuelt
Årsmøtet diskuterte et mulig medieutspill om studenter, Samskipnaden og koronavirusutbruddet og
aktiviteter fremover.

Protokollen er lest og underskrevet av:

Sted og dato:

H(wf. 1f
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Matias Hogne Kjerstad
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Til: Studentparlamentet
au@sp.uit.no
Fra: Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas- SSDN

Dato: 31.03.2020

Søknad om driftstøtte fra Semesteravgiften
På vegne av Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas- SSDN søkes det herved om driftsstøtte fra
semesteravgiftsmidlene på kr. 50.000.
SSDN fikk utdelt 35.000 i semesteravgiften i 2018. Siden da har foreningen fått mange nye medlemmer
(over 120 årlig) og interessen for SSDN har økt betraktelig fra flere hold, også fra svensk og finsk side av
Sápmi, noe som er veldig positivt. Høsten 2019 ble det opprettet en SSDN-søsterforening i Alta. Et av
målene til SSDN er å ha representanter på alle UiT-campus.
Foreninga blir invitert til å delta på ulike debatter og konferanser, og vi er aktiv i samfunnsdebatten om
samiske forhold. SSDN har mulighet å søke om prosjektmidler fra blant annet Sametinget, men
Sametinget har fått et mer begrenset budsjett og har ikke mulighet å støtte alle våre aktiviteter. Derfor vil
støtten fra semesteravgifta ha mye å si for at vi skal klare å opprettholde tilbudet til medlemmene våre.
Samer er en minoritet, og SSDN bidrar til at samiske studenter får en sosial møteplass og en arena for
identitetsutvikling. I tillegg bidrar SSDN til synliggjøring av mangfoldet i Tromsø og UiT. Vi
samarbeider med andre studentorganisasjoner for å øke fokus på samiske problemstillinger i alle
studieretninger.
Oversikt over planlagte aktiviteter 2020/2021:

Tidspunkt

Arrangement / Aktivitet

Budsjett

September
2020

Stand på StudExpo
Årsmøte og Kick-off samling for medlemmer med pizza

Kr 10.000

Sep – Nov
2020

Futsaltilbud for medlemmer
Delta med lag på Driv sine quiz (SSDN betaler påmelding)

Kr 10.000
1.000

November
2020

Førjulsquiz

Kr 1.000

Jan – Mai
2021

Futsaltilbud for medlemmer

Kr 12.000

Januar 2021

Solfest for alle samiske studenter

Kr. 100.000

Februar
2021

Feiring av samisk nasjonaldag
(Lunsj, quiz og konkurranser)

Kr 15.000

Mars
2021

Pizzakveld med bowling

Kr 10.000

April 2021

Feiring av koftedag med Quiz

Kr 5.000

Mai
2021

Feiring av 17.mai
Grilling i bukta

10.000
Kr 2.000

Hele året
2020/2021

Deltakelse på samiske seminarer/konferanser/panel i
Tromsø

Kr 5.000
Totalt

Oversikt over aktiviteter i perioden 2019/2020

Tidspunkt

Arrangement / Aktivitet

Sep - Des 2019

StudExpo
Årsmøte og kick-off
Styrearbeid ifm med planlegging av aktiviteter
Futsaltilbud for medlemmer
SSDN har vært representert på:
- Samisk kinovisning av Frozen 2 i Tromsø
- Sørsamisk høstfestival på Snåsa
- Samisk språkuke ifbm. FNs internasjonale år for
urfolksspråk
- Agenda Nord-Norge/Nye stemmer
-Tromsø Arctic Pride
-Gákterámis (markering mot vold mot samer)

Jan 2020

Solfest for alle samiske studenter/ungdom

181.000

Jan – Mars 2020

Futsaltilbud for medlemmer

Februar 2020

Quiz på Driv på Samefolkets Dag

Mars 2020

Deltakelse på Gender Awareness Week på UiT med innlegg
av leder.
Deltakelse på feiring av kvinnedagen under parolen
«Kroppen min eier jeg»

Apr – Mai 2020

Alle planlagte arrangement og aktiviteter ble avlyst pga.
Covid-19.
En digital quiz er under planlegging.

Litt om foreningen:
Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas- SSDN er en religiøst og politisk uavhengig studentforening for
samiske studenter ved alle campuser i UiT - Norges Arktiske Universitet. Samisk bakgrunn eller lignende
er ikke et vilkår for medlemskap. Vi har som formål:
a) å utvikle og bedre de samiske studentenes kår faglig, sosialt og økonomisk.
b) å gjennom informasjon oppmuntre andre samer til å ta høyere utdannelse.
c) å samarbeide med andre samiske organisasjoner og andre urbefolkningers organisasjoner, primært
studentorganisasjoner.
d) å arbeide for å få samiske studentrepresentanter i råd og utvalg ved universitetet og høyskolene.
e) å arbeide for at samisk språk styrkes og brukes på universitetet og i universitetsmiljøet.
Vedlegg med regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte og årsmøteprotokoll for
årsmøte 2019 er vedlagt. Den signerte årsmøteprotokollen ligger på kontoret på campus, og vi får
ikke tak i den nå ettersom UiT er stengt. Håper på forståelse for dette.

Foreningens kontonummer er: 05301989441
Kontoens innehavere: Sámi studeantasearvi-Davvi-Norggas ved/ Styreleder Ingrid Sundberg og
Økonomiansvarlig/styremedlem Áigin Magnus Fjellheim Sarre
Styreleder – Sámi studeantasearvi-Davvi-Norggas og søknadsskriver:
Navn: Ingrid Sundberg
Epost: ingjohsun@hotmail.com
Tlf: 92472840

Referat av årsmøtet til Samisk studentforening i Nord-Norge (SSDN)
06.09.2019, BUL-Huset, Tromsø

Sak 1) Godkjenning av de stemmeberettigede:
Godkjent
Sak 2) Godkjenning av innkalling og saksliste:
Godkjent
Sak 3)Valg av ordstyrer:
Leif Henrik Halvari,
Valg av referent:
Elle Mari Dunfjell Oskal
Valg av to medlemmer som underskriver protokoll
: Jonill Margrethe Fjellheim Knapp og
EllenSara Sparrok

Sak 4) Årsmelding
: Godkjent

Sak 5) Økonomi: 
Godkjent *
Kommentarer:
- Prosjektregnskap (lage bedre oversikt over økonomien i forbindelse med prosjekt)
- Styret fikk informasjon om at det går an å søke penger til både driftsmidler og prosjekt fra
Semesteravgifta

Sak 6) Virksomhetsplan for 19/20
Det er ønskelig å fortsette med foreningens “faste” arrangementer (Julebord, feiring av
samefolket dag, markering av koftedag). Fotballtreninger, fjellturer, duodjikurs og kinovisninger
av samiske filmer var noen aktiviteter som ble foreslått. Det skal lages ulike komitéer for ulike
arrangement/prosjekter så medlemmer får mulighet til å være med å arrangere det de ønsker.
Vedtektene om SSDN sitt formål sier blant annet at samiske studenters sosiale, faglige og
økonomiske kår skal utvikles og bedres. SSDN har mange sosiale aktiviteter. Dette skal SSDN
fortsette med, men også fokusere mer på det faglige.
Det ble blant annet foreslått å:
- gjøre reiser til andre campus og besøke andre samiske områder både i og utenfor Norge for å
danne nettverk og utveksle erfaring og kunnskap.

- jobbe for avkolonisering av akademia. Blant annet samarbeide med SAIH, SST, arrangere
eget møte om dette temaet eller danne egen komité som jobber for å sette fokus på dette.
Invitere andre aktører som kan være aktuelle å samarbeide med.
- Ta opp tråden med Studentparlamentet for å gjennomføre Kulturseminaret om nordnorsk
kultur for internasjonale studenter (samisk, kvensk og norsk kultur)
- Informere medlemmene om NODA sitt prosjekt “Nye stemmer” (Utviklingen av Nord-Norge).
- Være med/arrangere noe i forbindelse med samisk språkuke.
- Opprette SSDN Campus Alta

Sak 7) Eventuelle forslag til vedtektsendringer:
- §18 lød: “Styret i SSDN består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem,
samt tre varamedlemmer rangert fra 1. (første) til 3. (tredje) vara.
Endring §18: Styrke sekretær og kasserer, endre til tre styremedlemmer).
§18 lyder nå: “Styret i SSDN består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, samt samt tre
varamedlemmer rangert fra 1. (første) til 3. (tredje) vara.
- Vedtektene skal korrekturleses for å rette på skrivefeil (trykkfeil).

Sak 8) Budsjett og medlemskontigent for kommende periode
: Godkjent. Medlemskontigent
forblir 50 kr for ett år.

Sak 9) Valg av styre
Tellekorps: Odd Martin Dalbakk og Hannah Noste
Notere stemmer: Sonja Lydia Kimo Pedersen
Leder: Ingrid Sundberg (enstemmig vedtatt)
Nestleder: Henrik Halvari (enstemmig vedtatt)
Styremedlem: Elle Mari Dunfjell Oskal
Styremedlem: Anne Ragnhild Porsanger
Styremedlem: Aigin Magnus Fjellheim Sarre
(Enstemmig vedtatt)

(Vara: Valg mellom: Knut Mikkel Hætta, Lemet Máhtte Eira Sara, Mailinn A. Eira, Marja Sofie
Holmestrand Hætta)
1. Vara: Marja Sofie Holmestrand Hætta
2. Vara: Lemet Máhtte Eira Sara
3. Vara: Mailinn A. Eira
Utgår: Knut Mikkel

Sak 10) Valg av valgkomité:
Ordinære: Maren Benedicte Nystad Storslett, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
Vara: Jens Edvin Broderstad

Sak 11) Annet:
Ingenting

Sámi Studeanttasearvi Davvi-Norggas
Samisk Studentforening i Nord Norge

VEDTEKTER
Sist revidert: 02.03.2020

Navn
§1. Foreningens navn er Sámi Studeanttasearvi Davvi-Norggas / Samisk
Studentforening i Nord-Norge
Språk
§2. Foreningens hovedspråk er samisk. Det blir tolket til andre språk etter behov.
Formål
§3. SSDN er ei religiøst og politisk uavhengig forening. Foreningen har som formål:
a) Å utvikle og bedre de samiske studentenes kår faglig, sosialt og økonomisk
b) Å gjennom informasjon oppmuntre andre samer til å ta høyere utdanning
c) Å samarbeide med andre samiske organisasjoner og andre urbefolkningers
organisasjoner, primært studentorganisasjoner
d) Å arbeide for å få samiske studentrepresentanter i råd og utvalg ved
universitetet
e) Å arbeide for at samisk språk styrkes og brukes på universitetet og i
universitetsmiljøet.
Medlemskap og kontingent
§4. Samiske studenter ved Norges arktiske universitet, som anerkjenner foreningens
formålsparagraf, kan være ordinære medlemmer i SSDN
§5. Andre som anerkjenner foreningens formålsparagraf kan være støttemedlemmer.
Støttemedlemmer kan innvilges møte-, tale- og forslagsrett ved års- og medlemsmøter.
De har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv.

§6. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse for det
påfølgende studieåret fastsettes av årsmøtet. Dersom et medlem ikke har betalt
medlemskontingent på ett studieår, opphører medlemskapet.
Årsmøtet
§7. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det holdes hvert år innen utgangen av
september. Styret innkaller til årsmøtet på minst 14 dagers varsel.
§8. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel, dersom styret, eller ¼
av de ordinære medlemmene krever det.
§9. Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, skal alle
avgjørelser på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Dersom et medlem krever skriftlig
avstemning skal dette gjennomføres.
§10. I disse vedtektene skal absolutt flertall forståes som støtte til et forslag fra mer enn
halvparten av de fremmøtte med stemmerett. Alminnelig flertall er støtte til et forslag fra
mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer teller ikke.
§11. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/6 av de ordinære medlemmene er
tilstede ved godkjenninga av årsmøtes saksliste.
§12. De saker årsmøtet skal behandle er:
1. Styrets årsrapport for perioden fra siste årsmøte
2. Regnskap og revisjonsberetning for perioden fra siste årsmøte
3. Forslag til vedtektsendringer
4. Eventuelle årsmøteuttalelser
5. Handlingsplan for kommende årsmøteperiode
6. Budsjett, herunder kontingent, for kommende årsmøteperiode
7. Valg av styre bestående av leder, nestleder, tre styremedlemmer, samt tre
varamedlemmer rangert fra 1. (første) til 3. (tredje) vara
8. Valg av valgkomité bestående av leder og ett medlem, samt ett varamedlem
9. Saker styret har fremmet for årsmøtet
10. Saker medlemmer har fremmet for årsmøtet. Disse må være styret i hende
minst 14 dager før årsmøtet.
Medlemsmøtet
§13. Styret innkaller til medlemsmøte ved behov. Innkalling sendes medlemmene
minimum 7 dager før medlemsmøtet.

§14. Det skal også avholdes medlemsmøte dersom ¼ av de ordinære medlemmene
krever det. Innkallingen sendes alle medlemmene minimum 7 dager før medlemsmøtet.
§15. Medlemsmøtet skal behandle de sakene som styret har fremmet. Saker som
enkeltmedlemmer overfor et medlemsmøte skal behandles av styret på forhånd.
§16. Medlemsmøtet kan nedsette egne utvalg. Mandat fastsettes av medlemsmøtet.
§17. Medlemsmøtet kan delegere arbeidsoppgaver fra styret til enkeltmedlemmer etter
innstilling fra styret.
Styret
§18. Styret i SSDN består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, samt samt tre
varamedlemmer rangert fra 1. (første) til 3. (tredje) vara.

§19. Alle medlemmer og varamedlemmer velges særskilt plass for plass. Dersom det er
to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall
for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en
ny valgomgang. Valget skal være skriftlig, og det kreves alminnelig flertall for å bli valgt.
Styret velges for ett år av gangen.
§20. Styret leder SSDN mellom årsmøtene, har ansvaret for at handlingsplan
gjennomføres og ivaretar SSDNs økonomiske interesser.
§21. Styret forbereder saker til medlems- og årsmøter. Styret har i særlige tilfeller
myndighet til å avgjøre medlemsmøtesaker når dette av tidsmessige årsaker er
påkrevd. Avgjørelsen skal fremlegges medlemsmøtet snarest.
§22. Styret uttaler seg på vegne av SSDN og representerer foreningen utad.
Protokoll
§23. Det skal føres protokoll på styre-, medlems- og årsmøter. Alle de ordinære
medlemmene har rett til innsyn i protokollen. Styret kan imidlertid bestemme at saker
skal holdes unntatt offentligheten. Dette gjelder i saker der foreningens interesser kan
skades.

Valgkomitéen
§24. Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet på valg av styret med varamedlemmer.
Styret innstiller overfor årsmøtet på valg av valgkomité.
Revisorene
§25. Styret får mandat til å utnevne en revisor. Revisorene skal revidere SSDNs
regnskap og avgi revisjonsberetning overfor årsmøtet.
Vedtektsendringer og oppløsning
§26. Vedtektene kan bare forandres av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ei
endring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett. Endringsforslag fremmes
av styret og skal sendes medlemmene minimum 14 dager før årsmøtet.
§27. Forslag til vedtektsendringer fra enkeltmedlemmer må være styret i hende
minimum 3 uker før årsmøtet.
§28. Vedtak om å oppløse SSDN krever ¾ flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.
Forslag om å oppløse SSDN må sendes medlemmene minimum 30 dager før et
årsmøte. Ved ei oppløsning skal eventuelle aktiva som tilhører foreninga brukes til å
opprette et fond til fremme for samiske studenter i Nord-Norge.

RETNINGSLINJER FOR SSDNs VALGTE REPRESENTANTER I RÅD, UTVALG OG
STYRER VED NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Sist revidert: 10.03.16

1. SSDNs representanter i styrer, råd og utvalg skal aktivt fremme SSDNs
studentpolitiske synspunkter overfor organer ved Norges arktiske universitet.
2. SSDNs valgte representanter må til enhver tid forholde seg til SSDNs vedtekter og
disse retningslinjer og således representere SSDNs interesser i sitt arbeid i gjeldende
organ.
3. I saker av stor betydning for foreningen kan SSDNs årsmøte eller medlemsmøte
gjøre bindende vedtak for representantens stemmegivning ved møte i gjeldende organ.
4. SSDNs styre skal holdes orientert om arbeidet i det utvalg, råd eller styre som dens
representant er valgt inn i. I dette ligger at sakspapirer sendes SSDNs styre, dersom
praktisk mulig, i god tid før saken behandles i nevnte råd, utvalg eller styre. Referater
fra nevnte råd, utvalg eller styre skal også sendes SSDNs styre.
5. Retningslinjene kan tas opp til revidering på SSDNs årsmøte.

Dato

Billagsnr.

inn

ut

DEBET

KREDIT

BANK
Posteringstekst

10301

ovrskudd fra forrige driftsår

SUM

10301 bankkonto
10 kontant

01.10.18

1

73615

10301 utlegg julebord januar 2018

649

12600 fordringer

01.10.18

2

81300

10301 betalingsgebyr

53.5

24299 kortsiktig gjeld

01.10.18

3

10301

35500 medlemskontigent

50

03.10.18

4

10301

35500 medlemskontigent

100

04.10.18

5

10301

35500 medlemskontigent

150

08.10.18

6

10301

35500 medlemskontigent

100

09.10.18

7

10301

35500 medlemskontigent

100

35200 Tilskudd fra semesteravgiften

10.10.18

8

10301

35500 medlemskontigent

100

35500 Medlemskontingent

12.10.18

9

10301

35500 medlemskontigent

200

35900 Andre inntekter

12.10.18

10

73612

10301 Utlegg for utstyr kick-off fest

299.1

35910 35-års jubileum

12.10.18

11

73615

10301 flybillett artist (EE)

2949

35920 Arrangementstilskudd

15.10.18

12

10301

35500 medlemskontigent

250

16.10.18

13

10301

35500 medlemskontigent

50

18.10.18

14

10301

35500 medlemskontigent

50

67100 Kontorutgifter

22.10.18

15

10301

35500 medlemskontigent

150

67600 Abonnement

23.10.18

16

10301

35500 medlemskontigent

500

67800 Diverse utgifter

24.10.18

17

10301

35500 medlemskontigent

26.10.18

18

10301

35910 støtte til 35-årsjubileum fra UiT

29.10.18

19

10301

35500 medlemskontigent

50

30.10.18

20

10301

35500 medlemskontigent

100

30.10.18

21

73612

10301 pizza til kick-off fest

2832

31.10.18

22

10301

35500 medlemskontigent

01.11.18

23

10301

80701 renteinntekt fra vipps

01.11.18

24

81300

10301 betalingsgebyr

95

02.11.18

25

10301

35500 medlemskontigent

50

05.11.18

26

10301

35500 medlemskontigent

200

05.11.18

27

10301

35900 inntekt salg av merch

2100.86

06.11.18

28

10301

35900 inntekt salg av merch

280.02

07.11.18

29

73615

10301 flybillett artist (Agy)

1348

07.11.18

30

35910

10301 design flyers/plakat (35-års jubileum)

4000

08.11.18

31

10301

35900 inntekt salg av merch

13.11.18

32

35910

10301 utlegg for hotell, flybillett, taxi, facebookpromoternig

8977

15.11.18

33

35910

10301 utlegg snacks til kunstutstilling

114.8

15.11.18

34

73612

10301 utlegg pizza kick-off fest

357

15.11.18

35

73612

10301 leie av lokale kick-off fest

4500

15.11.18

36

73615

10301 honorar artist (EE)

35 DRIFTSINNTEKTER

KONTORUTGIFTER/UTSTYR

101
30000

50

67900 Innkjøp av utstyr
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Møteutgifter (servering o.l)
PROSJEKTER, AKSJONER OG PR

0.98

132.64

33750

73612 Arrangement/prosjekter/stand o.l
73614 Promotering
73615 SSDN-35
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr bank

15.11.18

37

73615

10301 honorar og reisutlegg artist (slincraze(

35400

19.11.18

38

10301

35500 medlemskontigent

147.36

20.11.18

39

10301

35900 ovrføring fra samisk helsefagstudentforening

6328.4

21.11.18

40

10301

35910 støtte til jubileim fra tromsø kommune

27.11.18

41

10301

35910 billettinntekter jubileum

27.11.18

42

35910

10301 Merch

29.11.18

43

10301

35900 inntekt salg av merch

03.12.18

44

81300

10301 betalingsgebyr

04.12.18

45

67800

10301 utlegg blomsterbukett begravelse

11.12.18

46

10301

35910 reisestøtte kunstnere

12000

11.12.18

47

10301

35910 støtte til jubileum samediggi

70000

13.12.18

48

35910

10301 utlegg for taxi frakt av kunst

13.12.18

49

35910

10301 honorar kunstnere (JF)

3000
15936
21522.5
132.64
154.5
775

374
1000

13.12.18

50

35910

10301 honorar kunstnere (JLV)

1000

13.12.18

51

35910

10301 kaffe og frukt til foredrag om veivisere

2000

13.12.18

52

35910

10301 reisegodtgjørelse kunstnere

2196

13.12.18

53

35910

10301 honorar article 3

2405

13.12.18

54

35910

10301 reisegodtgjørelse kunstnere (JLV)

2990

13.12.18

55

35910

10301 honorar kunstnere

3000

13.12.18

56

35910

10301 reise og honorar article 3

3705

13.12.18

57

35910

10301 reisegodtkjørelse kunstnere

4800

13.12.18

58

35910

10301 reise og honorar article 3

13.12.18

59

35910

10301 Merch

5803

13.12.18

60

35910

10301 honorar agy

13000

31.12.18

61

10301

80710 renteinntekt

23.46

2.12.19

62

81300

10301 betalingsgebyr, omkostninger

177

16.01.19

63

10301

80710 renteinntekt fra vipps

0.98

17.01.19

64

10301

35500 medlemskontigent

18.01.19

65

10301

35500 medlemskontigent

50

25.01.19

66

10301

35500 medlemskontigent

49.12

01.02.19

67

81300

10301 betalingsgebyr, omkostninger

120

19.02.19

68

73612

10301 edruvakt

400

19.02.19

69

67800

10301 blomsterbukett begravelse

19.02.19

70

73612

10301 bowling og pizza medlemsmøte

2715

01.03.19

71

81300

10301 omkostninger

130.5

04.03.19

72

35910

10301 honorar article 3 (Sunna)

6087

21.03.19

73

10301

35500 medlemskontigent

26.03.19

74

10301

35910 billettinntekter jubileum

01.04.19

75

81300

10301 omkostninger

150

03.04.19

76

73612

10301 utlegg utstyr Gaukrenn

56.9

03.04.19

77

73612

10301 utlegg quiz

100

10938.75

49.12

730

50
800

03.04.19

78

73612

10301 utlegg utstyr Gaukrenn

339.55

09.04.19

79

73612

10301 utlegg utstyr Gaukrenn

272.9

09.04.19

80

73612

10301 utlegg bensin frakt av utstyr Gaukrenn

404

09.04.19

81

73612

10301 utlegg utstyr Gaukrenn

573

10.04.19

82

10301

35500 medlemskontigent

50

11.04.19

83

10301

35500 medlemskontigent

49.12

12.04.19

84

10301

35500 medlemskontigent

49.12

15.04.19

85

73612

10301 dj til koftedag

4500

02.05.19

86

81300

10301 omkostninger

151.5

22.05.19

87

67100

22.05.19

88

73612

10301 dj 16 mai

23.05.19

89

73612

10310 utlegg utstyr fotballtrening

10 perm til kontor

06.09.10

Betalt leie Fløya-fotball

06.09.10

Utlegg leie BUL

TOTALT:

49
2500
800
5292
5000
345117.32

Studentmållaget i Tromsø, org.nr. 914 947 928
adr. Trond Tynnøl
Luleåvegen 19
9011 TROMSØ
E-post: smit@malungdom.no

Studentparlamentet ved UiT Noregs arktiske
universitet
9037 TROMSØ

Dokkar referanse

Vår referanse

Dato

2020/92-1

1. april 2020

Søknad om semesteravgiftsmidlar
Studentmållaget i Tromsø (SmiT) søkjer med dette om 5 000 kr i driftsstønad frå
vårfordelinga av semesteravgifta.
Midlane skal nyttast til drift i laget.
SmiT er eit lokallag i Norsk Målungdom, ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag.
SmiT skal arbeide for å fremje nynorsk og dialektane, nynorskopplæringa og for å
skape merksemd rundt språkmangfald i Tromsø. Mellom anna står nynorsk, dialektar,
samisk og kvensk sentralt.
Vi er primært eit lokallag for studentar ved UiT Noregs arktiske universitet, og medlemsmassen vår er i hovudsak studentar. Sidan vi er det einaste lokallaget i Norsk Målungdom nord for Trøndelag, femner vi om ungdomar på alle nivå i utdanningssystemet,
frå ungdomsskule til høgare utdanning, frå heile Nord-Noreg.
Vi skipar til ulike aktivitetar gjennom eit år. Mange av dei er sosiale aktivitetar for
medlemene våre, slike som konserttur, strikkekino, kortverkstad og jole- og sumaravslutning. I tillegg skipar vi til debattar, står på stand, arrangerer nynorsk- og samiskkurs og stiller opp på førelesingar og andre arrangement for å fortelje om kva vi
arbeider med.
Av praktiske årsaker knytte til koronavirusutbrotet er ikkje kopien av årsmøteprotokollen
signert.
SmiT har eigen bedriftskonto med kontonummer 1503 60 05715.

Vi ynskjer å bli kontakta på e-post.
Beste helsing
Daniel Tobias Johansen Langhoff
Studentmållaget i Tromsø
Romssa studeantagiellasearvi
Tromssan studenttikielijoukko

Vedlegg: Årsmelding for 2019
Rekneskap for 2019
Årsmøteprotokoll frå årsmøte 12. februar 2020
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Årsmelding for styreåret 2019-2020
Styret
Styret som var vald på årsmøte den 25. februar 2019 var
Leiar:
Trond Tynnøl
vald for eitt år
Nestleiar: Maria Zaikova
vald for eitt år
Kasserar: Daniel Tobias Johansen Langhoff
vald for eitt år
Styret har hatt eitt styremøte i etterkant av årsmøtet for 2019, eitt den 20. august
før StudEXPO og eitt før årsmøtet i 2020. Elles har styret kommunisert over
Facebook og Telegram.
Medlemsmøte
Vi hadde eit landsmøteførebuande møte på Sivertsens kafe onsdag 27. mars der
tre personar møtte.
Den 9. oktober hadde vi ope medlemsmøte med pizza i Árdna, der fire personar
møtte.
Rekruttering
Vi stod på stand på StudEXPO den 21. august, og leiar i Norsk Målungdom,
Gunnhild Skjold, vitja oss og hjelpte til med gjennomføringa.

Økonomi
Vi søkte om 5000,- frå vårfordelinga av semesteravgiftsmiddel som vart innvilga.
Elles har vi vore flinke til å søkje om Frifond-middel til årsmøte, StudEXPO,
Gåte-konsert og deltakarpengar på vinterleir og sommarleir. Vi har også søkt til
eit komande prosjekt om å få logoen i høg kvalitet på fleire språk og trykke
T-skjorter.
Politisk arbeid
Vi sendte høyringssvar til dei nye læreplanane i midten av juni.
Annan aktivitet
To medlemer deltok på haustseminar i Troms og Finnmark mållag laurdag den
21. september i Nordkjosbotn.
Leiar Trond Tynnøl deltok på årsmøtet i Troms og Finnmark mållag.
Vi forsøkte å få til eit nynorskkurs saman med Pedagogstudentane om hausten,
men fekk det diverre ikkje til. Styret har planar om å forsøke att til våren.
Vi inviterte medlemene våre til å vera med på Gåte-konsert på Driv, der vi kunne
betale billetten. Diverre var det berre éi påmelding.
Medlemene vart inviterte med på visning av Jikŋon 2.

Tromsø, den 12. februar 2020
retta den 17. februar 2020 etter innspel på årsmøtet
Trond Tynnøl, leiar

Rekneskap 2019
Bilag
1

Dok.dato

Posteringsjournal
Debet

01.01.2019 10301 Bedriftskonto

Kredit
20500 Eigenkapital

2

01.01.2019 10311 Plasseringskonto

20500 Eigenkapital

3

02.01.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

4
5

01.02.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

18.02.2019 67900 Innkjøp av utstyr

24299 Kortsiktig gjeld

Beløp

Merknad

16 645,33 kr Bankkonto pr. 01.01.2019
1,10 kr Bankkonto pr. 01.01.2019
89,00 kr Bankkostnader desember 2018
80,00 kr Bankkostnader januar 2019
149,00 kr Marie: utlegg for film

18.02.2019 67801 Porto, inngåande post

24299 Kortsiktig gjeld

6

18.02.2019 67100 Deltakaravgift sentrale tilskipingar

24299 Kortsiktig gjeld

7

18.02.2019 73201 Møteutloger – servering o.l.

10301 Bedriftskonto

781,00 kr Styremiddag på Driv

8

18.02.2019 73201 Møteutloger – servering o.l.

10301 Bedriftskonto

34,00 kr Styremiddag på Driv

9

18.02.2019 73201 Møteutloger – servering o.l.

10301 Bedriftskonto

10

19.02.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

11

19.02.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

12

25.02.2019 73201 Møteutloger – servering o.l.

10301 Bedriftskonto

13

01.03.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

14

01.04.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

120,00 kr Bankkostnader mars 2019

15

02.05.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

120,00 kr Bankkostnader april 2019

16

03.06.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

17

07.06.2019 10301 Bedriftskonto

35200 Tilskot frå semesteravgifta

18

14.06.2019 10301 Bedriftskonto

35900 Frifond

19

27.06.2019 73202 Møteutloger – sentralist

24299 Kortsiktig gjeld

20

01.07.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

21

01.08.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

120,00 kr Bankkostnader juli 2019

22

05.08.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

1 000,00 kr Betaling til NMU jf. nr. 19

23

05.08.2019 10311 Plasseringskonto

10301 Bedriftskonto

7 000,00 kr Overføring mellom eigne konti

24

24.08.2019 73612 Aksjonar/prosjekt/stand o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

165,60 kr Trond: utlegg for mozell

25

25.08.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

165,60 kr Betaling til Trond jf. nr. 24

26

26.08.2019 73612 Aksjonar/prosjekt/stand o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

100,00 kr Drops frå Noregs Mållag

27

02.09.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

129,00 kr Bankkostnader august 2019

28

08.09.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

100,00 kr Betaling til NM jf. nr. 26

29

01.10.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

30

03.10.2019 73202 Møteutloger – sentralist

24299 Kortsiktig gjeld

1 000,00 kr NMU: sentralist til StudEXPO

31

04.10.2019 67100 Deltakaravgift sentrale tilskipingar

24299 Kortsiktig gjeld

1 000,00 kr NMU: sommarleir 2019

32

09.10.2019 73201 Møteutloger – servering o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

33

26.10.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

34

26.10.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

1 000,00 kr Betaling til NMU jf. nr. 31

35

26.10.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

1 000,00 kr Betaling til NMU jf. nr. 30

36

01.11.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

37

22.11.2019 67600 Billettutloger

24299 Kortsiktig gjeld

22.11.2019 67900 Innkjøp av utstyr

24299 Kortsiktig gjeld

29,90 kr Daniel: brevvær

22.11.2019 67802 Porto, utgåande post

24299 Kortsiktig gjeld

16,00 kr Daniel: frimerke

39

02.12.2019 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

40

02.12.2019 10311 Plasseringskonto

10301 Bedriftskonto

38

39,00 kr Marie: utlegg for film – frakt
1 400,00 kr Deltakaravgift vinterleir

34,00 kr Styremiddag på Driv
188,00 kr Betaling til Marie jf. nr. 5
1 400,00 kr Betaling til NMU jf. nr. 6
751,00 kr Årsmøte: pizza
99,00 kr Bankkostnader februar 2019

120,00 kr Bankkostnader mai 2019
5 000,00 kr Tilskot frå semesteravgifta
283,60 kr Frifond årsmøte
1 000,00 kr Sentralist (Gunnhild) på årsmøtet
120,00 kr Bankkostnader juni 2019

44,50 kr Bankkostnader september 2019

601,00 kr Trond: Peppes pizza til ope medlemsmøte
601,00 kr Betaling til Trond jf. nr. 32

53,50 kr Bankkostnader oktober 2019
325,00 kr Daniel: Gåte-konsert

45,90 kr Betaling til Daniel jf. nr. 38
4 998,90 kr Overføring mellom eigne konti

41

02.12.2019 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

42

10.12.2019 10301 Bedriftskonto

29900 Forskot på Frifond-midlar

43

10.12.2019 10301 Bedriftskonto

35900 Frifond

44

10.12.2019 10301 Bedriftskonto

29900 Forskot på Frifond-midlar

45

10.12.2019 10301 Bedriftskonto

35900 Frifond

46

10.12.2019 10301 Bedriftskonto

35900 Frifond

601,00 kr Frifond til ope medlemsmøte oktober 2019

31.12.2019 12600 Fordringar

35900 Frifond

325,00 kr Frifond til Gåte-konserten

47

31.12.2019 10301 Bedriftskonto

80701 Renteinnkomer

6,54 kr Renter 2019

48

31.12.2019 10311 Plasseringskonto

80701 Renteinnkomer

29,42 kr Renter 2019

-

12.02.2020

40,00 kr Bankkostnader november 2019
2 500,00 kr Frifond til årsmøtet 2020
1 265,60 kr Frifond til Studexpo august 2019
12 500,00 kr Frifond til grafisk profilering 2020
1 000,00 kr Frifond til sommarleiren 2019

Rekneskap 2019

Resultatrekneskap
Konto

Debetsaldo

35200 Tilskot frå semesteravgifta

5 000,00 kr

35900 Frifond

3 475,20 kr

Sum driftsinnkomer
67100 Deltakaravgift sentrale tilskipingar
67600 Billettutloger
67800 Diverse utloger

8 475,20 kr
2 400,00 kr
325,00 kr
0,00 kr

67801 Porto, inngåande post

39,00 kr

67802 Porto, utgåande post

16,00 kr

67900 Innkjøp av utstyr
70301 Reisekostnader

178,90 kr
0,00 kr

73201 Møteutloger – servering o.l.

2 201,00 kr

73202 Møteutloger – sentralist

2 000,00 kr

73612 Aksjonar/prosjekt/stand o.l.
73614 Promotering/t-skjorter/jakkemerke o.l.
Sum driftskostnader

265,60 kr
0,00 kr
7 425,50 kr

DRIFTSRESULTAT

1 049,70 kr

80701 Renteinnkomer

35,96 kr

Sum finansinnkomer
81300 Bankkostnader
Sum finanskostnader
88010 ÅRSRESULTAT

12.02.2020

Kreditsaldo

35,96 kr
1 135,00 kr
1 135,00 kr
49,34 kr

Rekneskap 2019

Balanserekneskap
Konto

Debetsaldo

10301 Bedriftskonto

19 567,67 kr

10311 Plasseringskonto

12 029,42 kr

12600 Fordringar

325,00 kr

20500 Eigenkapital

16 646,43 kr

24299 Kortsiktig gjeld

325,00 kr

29900 Forskot på Frifond-midlar
88010 Årsresultat
Sum
Eigenkapital pr. 01.01.2020

12.02.2020

Kreditsaldo

15 000,00 kr
49,34 kr
31 971,43 kr

31 971,43 kr
16 597,09 kr

Protokoll frå årsmøte i Studentmållaget i Tromsø 12.02.20
Til stades med røysterett: Trond Tynnøl, Daniel Tobias Johansen Langhoff, Ragnar
H. Augestad
Til stades utan røysterett: Gunnhild Skjold
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak: Innkallinga og saklista blei godkjend.
2. Val av møteleiar, møteskrivar og underskrivar av protokollen
Vedtak: Trond Tynnøl blei vald til møteleiar. Gunnhild Skjold blei vald til møteskrivar.
Daniel Tobias Johansen Langhoff og Ragnar Augestad blei vald til underskrivarar av
protokollen.
3. Godkjenning av årsmeldinga
Trond Tynnøl la fram årsmeldinga.
Vedtak: Årsmeldinga blei godkjend med følgande merknader
-

Økonomi: Vi har ikkje fått innvilga støtte til vinterleir, grunna endrande
Frifondreglar.

-

Annan aktivitet: Trond deltok på årsmøtet i Troms og Finnmark mållag.
Medlemmane blei også invitert med på vising av Jikŋon 2.

4. Godkjenning av rekneskapen for 2019
Daniel Tobias Johansen Langhoff la fram rekneskapen for 2019.
Vedtak: Rekneskapen for 2019 blei godkjend.
5. Vedtak av nytt arbeidsprogram
Trond Tynnøl la fram framlegget til nytt arbeidsprogram.
Vedtak: Følgjande arbeidsprogram blei vedtatt for 2020:

Arbeidsprogram 2020
Generelle mål
•

•
•
•

Studentmållaget i Tromsø (SmiT) skal sende minst éin
representant til kvar sentrale tilskiping: vinterleir, sommarleir,
landsmøtet og haustkonferanse.
SmiT skal arrangere eller delta på minst eitt arrangement i månaden utanom
sommarmånadene.
SmiT skal verve minst 5 nye medlemer den neste perioden. Vi vil spesielt prøve å
verve studentar på nordisk og norsklærarstudentar.
SmiT vil halde fram å samarbeide med Tromsø mållag og Troms og Finnmark mållag.

Arrangement
Vi vil arrangere følgjande arrangement i laupet av året:
•
•
•
•
•

•

Nynorskkurs for lærarstudentar og nordiskstudentar
Wikipedia-dugnad
Ha landsmøteførebuande møte
Stand på StudEXPO ved semesterstart
Føredrag om eit tema relatert til arbeidet vårt med ein akademikar. Framlegg:
• Språkteknologi (med Trond Trosterud?)
• Fleirspråklegheit (med Øystein Vangsnes?)
• Språklovgjeving (med Sjur Moshagen?)
Juleavslutning

I tillegg vil vi delta på:
•
•
•

Kulturelle arrangement
Skulering om målsak
Arrangement i regi av Tromsø mållag og Troms og Finnmark mållag

Anna
Vi vil også:
•
•

Få ein ny logo, med samisk og kvensk namn.
Markere Nynorsk kvardag-kampanjen på sosiale medium.

6. Vedtak av budsjett for 2020
Vedtak: Følgjande budsjett blei vedtatt for 2020:

7. Val av nytt styre og ny valnemnd
Vedtak: Desse blei valde til det nye styret:
Leiar: Trond Tynnøl
Nestleiar: Masha Zaikova
Kasserar: Daniel Tobias Johansen Langhoff
Styret får fullmakt til å supplere seg sjølv.
Desse blei valde til ny valnemnd:
Marie Berger Nicolaysen og Ragnar Augestad.

8. Val av utsendingar til landsmøtet i Norsk Målungdom
Vedtak: Trond Tynnøl blei vald som utsending til landsmøtet i Norsk Målungdom.
Styret får fullmakt til å oppnemne fleire utsendingar.
9. Val av utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag
Vedtak: Ragnar Augestad blei vald som utsending til landsmøtet i Noregs Mållag.
Styret får fullmakt til å oppnemne varautsendingar.
10. Innsende saker
- Lovbridge
Trond Tynnøl la fram saka. Følgjande framlegg til lovbrigde hadde komme inn:
Generelle endringar
L1 I § 1 fyrste ledd: Endre «Laget sitt namn er ...» til «På norsk heiter laget ...».
Vedtak: Vedtatt.
L2 I § 1 andre ledd: Endre «Romssa giellanuorat» til «Romssa
studeantagiellasearvi».
Vedtak: Vedtatt.
L3 I § 1 tredje ledd: Endre «Tromssan Studenttikielijoukko» til «Tromssan
studenttikielijoukko».
Vedtak: Vedtatt.
L4 I § 4 tredje ledd sjette punkt: Stryk «eventuelt».
Vedtak: Vedtatt.
L5a I § 4 fjerde ledd: Endre til «Til styret skal årsmøtet velje leiar, minst éin annan
styremedlem og eventuelt nestleiar, skrivar eller fleire ordinære styremedlemer.»

Vedtak: Avvist.
L5b Endre til «Til styret skal årsmøtet velje leiar, kasserar og eventuelt nestleiar,
skrivar eller fleire ordinære styremedlemer.»
Vedtak: Avvist.
L6 I § 4 femte ledd: Stryk leddet.
Vedtak: Vedtatt.
L7 I § 5: Endre «dei» til «medlemer».
Vedtak: Vedtatt.
L8 I § 5: Endre «i laget» til «på årsmøtet».
Vedtak: Avvist.
L9 I § 9 fyrste ledd: Endre «minst 7 dagar før årsmøtet» til «minst 5 dagar før
årsmøtet».
Vedtak: Vedtatt.
L10 I § 9 fyrste ledd: Endre «kunngjort» til «kunngjort for medlemene».
Vedtak: Vedtatt.
L11 Ny § 10: «1) To styremedlemer i fellesskap har signaturrett. 2) Leiaren og
kasseraren kvar for seg har prokura.»
Vedtak: Vedtatt.
Lovfesting av valnemnda
L12 Nytt ledd i § 4 etter fjerde ledd: «Til valnemnda skal årsmøtet velje to medlemer
som ikkje vert valde til styremedlemer.»
Vedtak: Vedtatt.

L13 Ny paragraf «Arbeidet til valnemnda» etter § 6:
-

Fyrste ledd: «Valnemnda skal søkje personar som ynskjer å sitje i styret, i
valnemnda eller vere utsending til landsmøtet.».

-

Andre ledd: «Valnemnda skal leggje fram innstillinga si for styret seinast fem
dagar før årsmøtet.»
Vedtak: Vedtatt.

Redaksjonelle endringar
Samla vedtak: Alle desse endringane er redaksjonelle. I L22 vedtok årsmøtet
alternativet med leddnummerering.
L14 I § 1 kvart ledd og § 9 andre ledd: Set inn manglande punktum.
L15 I § 2 fyrste ledd: Endre «... og å skape merksemd ...» til «... og for å skape
merksemd...».
L16 I § 3 andre ledd:
– Endre «vera» til «vere».
– Endre «ungdommar» til «ungdomer».
– Endre «vidaregåande» til «vidaregåande skule».
– Endre «høgare utdanning» til «i høgare utdanning».
L17 I § 4: Endre overskrifta «Årsmøte» til «Årsmøtet».
L18 I § 4 andre ledd: Endre «10 dagar» til «ti dagar».
L19 § 4 tredje ledd: Nummerer punkta med bokstavar.
L20 § 4 fjerde ledd: Endre til «Til styret skal årsmøtet velje leiar, kasserar, minst éin
annan styremedlem og eventuelt nestleiar, skrivar eller fleire ordinære
styremedlemer.».

L21 I § 4 femte ledd:
– Endre «velja» til «velje».
– Stryk kommaet.
L22 § 5: Gjer om paragrafen til eit ledd på slutten i § 4.
– Alternativt: Innfør leddnummering.
L23 I § 5: Set inn manglande komma etter den innskotne leddsetninga.
L24 I § 7: Endre «NMU» til «Norsk Målungdom» og «NMU-lovene» til «lovene til
Norsk Målungdom».
L25 I § 7: Stryk det siste kommaet.
L26 I § 9 fyrste ledd: Endre «kunngjort» til «kunngjorde».
L27 I § 9 fyrste ledd: Endre «7 dagar» til «sju dagar», eventuelt «5 dagar» til «fem
dagar».
L28 I § 9 andre ledd: Endre «stri med» til «stri mot».
L29 I § 9 andre ledd: Endre «åt» til «til».
L30 Oppdater nummeringa av paragrafar og ledd.
Vedlegg: lover for Studentmållaget i Tromsø, etter endringane.

Søknad om driftsstøtte for Svevebanen
studentspeiderlag
Beskrivelse av foreningens formål
Svevebanen studentspeiderlag er en underorganisasjon innad i de to speiderforbundene i
Norge. Formålet til Norges KFUK-KFUM-speideres er å fremme og drive et speiderarbeid
for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet,
selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for
naturens verdi. Dette bygger Svevebanen studentspeiderlag på. I begge speiderforbundene i
Norge er aldersgruppen Rovere (16-26 år) den normale aldersinndelingen for Roverlag.
Dette aldersspennet kan fort bli stort, derfor er det nødvendig med Studentspeiderlag.
Svevebanen studentspeiderlag er et roverlag av hovedsakelig studenter. Dette vil si at ikke
studenter kan bli med i studentspeideren, men vi skal ha over 50% studenter i
studentspeideren. I løpet av året skal vi arrangere sosiale sammenkomster, hytteturer og ta
merker. Dette inkluderer da kurs i f.eks førstehjelp, brattkort og lignende.
Vi skal da være et lavterskeltilbud for tidligere speidere og nye speidere som er studenter i
Troms.

Aktiviteter i 2019-2020

Dato

Hva

03.11.2019

Badstu og nordlystitting

14.11.2019

Bålkveld

07-08.12.2019|

Julebord/hyttetur

27.01.2020

Bålkveld

20.02.2020

Årsmøte

08.03.2020

Skitur

Samtidig har det blitt avholdt 3 styremøter hvor det har blitt kjøpt inn noe møtemat.

Planlagte aktiviteter vår 2020

Dato

Hva

19.03

Bålkveld

27-29.03

Hyttetur

16.04

Bålkveld

21.05

Bålkveld/EKASAMENS CHILL

Videren vil vi forsette med bålkvelder høsten 2020, ca en gang i måneden. Samt minimum
en hyttetur.

Regnskap og budsjett

Kontaktinformasjon bank-konto
Navn Simmen Karoliussen
Mail simmenkaro@gmail.com eller tromsstundetspeiderlag@gmail.com
Tlf
+47 403 16 231
Kontonummer 1506.27.94353
Dette er en konto opprettet for studentlaget. Denne har Simmen Karoliussen tilgang til.

Referat årsmøte 20.-02. 2020
Årsmøte starta torsdag. Feb 2020
kl. 17.00 på Speiderhuset i Tromsø.
Møtet heva torsdag kl. 17.57.
Til stede:

Simmen Karoliussen, Sigurd Gautun, Synne Nan Inderbø, Mariel Holmen, Steinar Gruner,
Madelen Vadstein, Julian Bentzen og Christer Solie

Sak 1/20 Konstituering
Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent med akklamasjon
Sak 1.2 Val av referent
Godkjent med akklamasjon
Sak 1.3 Alle tilstede på årsmøte har stemmerett
Godkjent med akklamasjon

Sak 2/20 Årsmelding
Årsmeldingen ble framstilt.
Godkjent med akklamasjon

Sak 3/20 Budsjett
Budsjettet ble fremstilt, med ett overskudd på ca 9 000 i 2019
Budsjettet ble godkjent med akklamasjon

Sak 4/20 Tips til årsplan
-

Vi fikk inn to tips.
KRIK arrangerer skitur (Alpint) i Narvik 20/3-20 som vi kan være med på.
Førstehjelpskurs med kretsen (April)

Sak 5/7 Endring av navn
Årsmøte kom fram til navnet Svevebanen Studentspeiderlag
Svevebanen Studentspeiderlag ble vedtatt med akklamasjon.

Sak 6/20 Valg av nytt styre

-

-

Simmen Karoliussen som leder – Godkjent med akklamasjon
Madelen Vadstein som nestleder – Godkjent med akklamasjon
Sigurd Gautum og Steinar Gruner som styremedlem - Godkjent med akklamasjon
Årsmøte gir mandat til styre til å finne to nye jenter til å sitte som styremedlem i
løpet av våren 2020, siden Mariel Holmen og Synne Nan Inderbø ikke kan forsette Godkjent med akklamasjon
Steinar Gruner som økonomiansvarlig - Godkjent med akklamasjon

Simmen Karoliussen

Synne Nan Inderbø

Leder

Referent

studentKRIK Tromsø v/ Sigurd Haugse Rødhettestien 7 A-301, 9010
Tromsø Tlf.: 98 62 49 23 E-post: stud.krik@gmail.com
Kontonr.: 1503 46 39873

Søknad om støtte
StudentKRIK Tromsø er en kristen idrettsorganisasjon i Tromsø. Vi har
over 50 betalende medlemmer og arrangerer ukentlige treninger i
gjennom hele skoleåret. Har treninger på mandager og tirsdager hvor vi
har flere ulike aktiviteter som bla. Innebandy, langrenn, kampsport,
styrketrening og mye mer. Utover dette har vi forskjellige sosiale
arrangement en gang i blant av type spillkvelder, filmkvelder og hver
vinter og høst er vi med- og hovedarrangør på helgeturer til Narvik og
Skarvassbu.
Gjennom vårt arbeid etterstreber vi å spre idrettsglede og trosglede til
våre medlemmer og i henhold til nasjonale retningslinjer arbeider vi på
tvers av idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, prestasjonsnivå og
alder. Vi tilbyr et tilbud til alle som vil være med, og har et åpent og
inkluderende miljø som vi ser at våre medlemmer verdsetter høyt.
Da vi ønsker å tilby et best mulig tilbud til våre medlemmer, og samtidig
ønsker å spre informasjon om vår organisasjon til flest mulig, velger vi
nå å søke dere i Student parlamentet om midler. Turene vi arrangerer er
kostbare for en liten organisasjon som oss, og vi trenger også nye midler
til leie av hall og innkjøp av utstyr til våre treninger.
StudentKRIK Tromsø er en frivillig organisasjon med mange
medlemmer som legger ned mye godt og kostnadsfritt arbeid. Dere kan
hjelpe oss å tilby studenter og unge i Tromsø et enda bedre tilbud, og
med det styrke kulturlivet i Tromsø. Vi håper dette er noe dere er
interesserte i å bidra til, og for oss er all hjelp god hjelp!

Vennlig hilsen,

Sigurd Haugse
Økonomiansvarlig, studentKRIK Tromsø
Tlf: 98 62 49 23
Epost: Siggh96@gmail.com

Søknad om midler til ASIF våren
2020
Beskrivelse og aktivitet
ASIF- Altastudentenes Idrettsforening er kanskje den største studentforeningen på UiT campus Alta
og har som formål å fremme idrett og aktivitet for alle studenter i Alta. Vi er et breddetilbud, med
fokus på idrettsglede og lav terskel for å delta på aktiviteter.
Det siste året har ASIF fått et oppsving med et engasjert styre, flere aktiviteter og en stor økning av
studenter som har benyttet seg av tilbudet. Dette skyldes i stor grad at styret har promotert ASIFs
aktiviteter i enda større grad enn før og har arrangert turneringer ol.

Mandagstrening
Dette er ASIFs flaggskip, vi hadde høsten 2019 mellom 30 og 80 personer som kom på
mandagstreningene med badminton, volleyball og klatring. Dette skjer hver mandag og vanligvis er
det mellom 40-50 personer innom.

Fotball
Fotballgruppen har trening tirsdag og torsdag og har hatt mellom 10 og 30 deltagere i perioden.

Rugby
Høsten 2019 ble det startet opp en rugbygruppe med ca 15 aktive studenter. Dette varte frem til jul.

Volleyball
Det er en god gjeng som spiller volleyball på mandager. Det ble i tillegg forøkt å starte en
volleyballgruppe på fredager.

Turgruppe
Høste 2019 var det en liten gruppe på rundt 5 personer som gikk turer sammen i Alta på
ettermiddagene en gang i uken.

Eventer
Det ble arrangert swingkurs høsten 2019 med om lag 40 deltagere, Juleturnering i kanonball med 60+
studenter, etter jul ble det arrangert volleyballturnering, og en ake-kveld ute med om lag 40
deltagere.

Hyttetur
Det ble arrangert tur til jotka før jul med 15 stk, det ble var en stor suksess, der vi fikk svært gode
tilbakemeldinger fra deltagerene.

Møtevirksomhet
I tillegg har vi kvartalsvise styremøter og et julebord for styregruppen og gruppelederne.
Vedlagt nederst i dokumentet er bilder fra året som har gått.

Planlagte aktiviter
ASIF regner med å oppretthole Mandagstreningene og fotballen. Hvert år er det nye krefter som
kommer inn i studentmiljøet og vi håper også at det vil være noen som er interessert i å starte nye
grupper under ASIF også slik som høst. Turneringer og arrangementer er noe ASIF vil fortsette med.
ASIF har også blitt kontaktet av fadderuken som har delegert ansvar for Hallde tur til oss.
Vi ser for oss 3-5 eventer/turneringer(med muligheter for økning) i halvåret i tillegg til 2-4 hytteturer
og flere friluftskvelder. Vi satser også på å opprettholde 3-5 ukentlige treninger av ulike slag.
Vi skal velge nytt styre seinere i April slik at vi kan ha et styre klart i høst.
Dessverre har vi måtte avlyse våre planlagte treninger denne våren pga. corona.

Regnskap fra siste år
Vi hadde et årsmøte i september 2019 slik at vi kunne velge et nytt styre med nye studenter, derfor
er ikke regnskapet godkjent av årsmøte siden det var i september. Vi planlegger imidlertid å ha et
nytt årsmøte i April. Under følger en oppsummering av hva vi har brukt pengene vi fikk tildelt i fjor
på. Vi hadde planlagt å bruke opp resten nå i våres, men det har corona-smitten lagt en demper på.
Vi forventer alkevel å ha noen utgifter i forbindelse med årsmøte.
Pr 26.03.2020 har ASIF 16 450,52 kr.

Utgiftspost siden forrige utdeling
Matrielt utstyr, musikkanlegg, baller, tau osv.
Hytteturer
Jotka + vårtur 2019
Turneringer og eventer
Møtevirksomhet
styremøte+ julebord

Beløp
8 400
13 000
5700
8000
Sum: 35 100

Søknad om midler våren 2020
Vi er som sagt en viktig aktør i studentmiljøet i Alta og har gjennom året vist at vi arrangerer
populære møteplasser som i tillegg er gratis (med unntak av hytteturene der deltagerne betaler en
liten egenandel). Vi har brukt penger ansvarlig og hadde har brukt 35 000 av 50 000 i mars noe som
skulle gi nok til å arrangere enda mer før sommeren, dette blir selvfølgelig begrenset i år, men vi ber
om at vi ikke blir tildelt mindre penger av den grunn. ASIF har fortsatt et stort potensiale, og vi kan
med mer midler arrangere enda flere arrangementer og hytteturer, samtidig som vi stadig må kjøpe
inn nytt utstyr til gruppene, klatregruppen har behov for opprusting hvis den skal fortsette. Vi har
sett at rekruttering av folk til styret har skjedd gjennom hytteturer, tureneringer osv. så selv om
dette koster litt mer sett i forhold til antall deltagere, mener vi slike arrangement har vært viktig for å
skape et miljø rundt ASIF der studenter er engasjert. Derfor har vi foreslått å øke postene for turer og
arrangementer på neste års budsjett. Gruppelederne gjør også en veldig viktig innsats gratis i ASIF,
noe vi ønsker å belønne, med flere sosiale aktiviteter for gruppelederne/styret.

Budsjett for neste år:
Matrielt utstyr
Hytteturer/friluftsturer
Turneringer og eventer
Styremøter/sosiale tiltak for gruppeledere

15 000
20 000
20 000
10 000
Sum 65 000

Vi Søker altså om 65 000 kr i støtte våren 2020
Årsmøteprotokoll
Årsmøteprotokoll ligger vedlagt i mailen

Kontonummer og innehaver
ASIFs kontonummer: 4901 16 46300
Økonomiansvarlig Christian Hildenes har tilgang til kontoen og styreleder Fred Even Hellenes

Ansvarlig for søknad
Fred Even Hellenes, styreleder i ASIF
Tlf: 90736771
Mail: fredevenhellenes@gmail.com

Figur 4 Akekveld

Figur 5 første rugbytrening

Figur 3 Julekanonball-turnering

Figur 1 Hyttetur til Jotka

Figur 2 Volleyballturnering

Studentforeningen Imladris
ved mørkefyrste framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen
rom SVHUM B-0102, HSL-fak.
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
☏ +47 984 91 622
✉ imladristromso@gmail.com
www.imladris.no

18. mars 2020

Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
Teorifagsbygg hus 2, 1. etg
9037 Tromsø
✉ au@sp.uit.no

S øk nad om d r ifts- , ar r angemen ts- og aktivite tsstøtt e
Imladris er en frittstående organisasjon på UiT, med fokus på fantastiske fritidsinteresser. Formålsparagrafen vår forteller at vi er «ei forening til fremme av eventyr, fantasi og science fiction, i form av
litteratur, spill og film» og at vi «skal være et samlingspunkt og debattforum, og et senter for kreativ
meningsutveksling innen interesseområdene.» Alle som ønsker det kan få medlemskap, men hovedmålgruppa vår er studenter ved Universitetet i Tromsø, og vi legger stor vekt på at vi skal være et trygt
fristed, et «hjem hjemmefra».
Vi har et variert tilbud av aktiviteter og tilbyr ulike fritidssysler for medlemmer og ikke-medlemmer, særlig
innen rollespill, kortspill, miniatyrspill og brettspill; dessuten utlån av litteratur; og til slutt det daglige
oppsøkende virket vårt, særlig for å ønske dem som ofte faller utenom velkommen. Siden vi aktivt søker
dem med alternative interesser, gjør behovet for utvidelse seg gjeldende hvert år.

Aktiviteter
Aktivitetsnivået på Studentforeningen Imladris er fortsatt høyt, og faktisk stigende; aktivitetsloggføringa
som vi begynte med i 2015, viser at vi har hatt ei god økning i antall deltakere og aktiviteter siden 2018. Vi
har loggført 220 hendelser, som er 96 % økning siden 2015 (112) og 13 % siden 2018 (194); vi hadde 1 086
deltakere på disse hendelsene, som er 69 % økning siden 2015 (639) og 2½ % økning siden 2018 (1 059). Med
andre ord opplever vi ikke bare å ha en positiv framgang, men har faktisk en eksplosiv vekst i både
medlemstall og aktivitetsnivå de siste fem årene. Medlemstallene våre for de siste fem årene bekrefter dette:
I 2016 hadde vi 78; i 2017, 117; i 2018, 127; i 2019, 149; og nå i mars 2020 – før vi har hatt høstinnrykket –
har vi allerede 110 registrerte medlem.

Aktiviteter i 2019
Imladris fikk ikke søkt om aktivitetsmidler i året som var. Likevel greide vi å gjennomføre seks store
arrangement, i tillegg til alle de små som foregår gjennom hele året (så som ukentlige brettspillkvelder). Vi
gikk 27 000 kroner i minus i 2019; årsaken til dette var at vi prioriterte å gjennomføre arrangementene for
medlemsmassen og heller bruke av oppsparte midler for å greie det.
Vi arrangerte to såkalte meet and greets for rollespillentusiaster, som også har vært en svært viktig
rekrutteringsarena for oss; med andre ord er dette arrangement som gir studenter som ikke foreløpig har et
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tilholdssted, et nytt tilholdssted og nye studievenner. Disse arrangementene er faktisk så populære at vi på
høsten hadde over femti deltakere!
Våren 2019 arrangerte vi Påskeladris, et todagersarrangement særlig rettet mot studenter og andre som er
alene i påskeferien. Det er ikke lett å være utvekslingsstudent i Norge under påske- og julefeiringa, siden så
mange nordmenn forsvinner på hytta eller andre sted; med dette arrangementet bidro vi til å bekjempe
ensomhet for 35 studenter, som har vært en viktig kampsak for universitetet i året som har gått.
Mr. Imladris var en avslappet skjønnhetskonkurranse-LARP arrangert av og for Imladris’ medlemmer. Å
kalle det en «skjønnhetskonkurranse» er kanskje ikke helt treffende, for det viktigste var rollespillinga av
badedraktkonkurransen og at karene viste at de kunne å ta oppvasken. Vinneren stilte opp i en vakker
chainmail bikini, som dekket akkurat så lite at vi har kunnet fantasert om det i ettertid.
Halloween-fest (med ekstraordinært årsmøte) ble arrangert på høsten, og jamfør god gammel imladrisk
tradisjon innebar det viktige aktiviteter som kakespising og pisking av mørkefyrsten. Vi hadde dessuten
kostymekonkurranse, der blant andre klemmefyrste Shagrath, rottepornograf Satan, Jesus, chainmail
bikini-bærende Mr. Imladris, den hawaianske ambassadøren bonden Farmer, og dē factō mørkefyrstinne
in spē Team Rocket var til stede. Av en eller annen grunn ser det ut til at gratis kake og øl gjør studenter
glade.
I tillegg til dette kommer selvfølgelig alle de daglige aktivitetene våre. Vi har brettspill fast hver tirsdag, og
vi samarbeider med Ruphus på realfag om å arrangere brettspillkvelder også på fredager. På dagtid foregår
det mye kortspill, så som Magic: the Gathering, i tillegg til andre raske spill som egner seg i matpauser.
Miniatyrspill har tatt seg opp igjen på campus, og mot slutten av høsten fikk vi inngått et samarbeid med
Frostlords, slik at vi igjen har begynt å få miniatyrspillaktivitet. Rollespill blir spilt stort sett hver eneste
kveld av imladrister, både på og utenfor campus. Det alle disse gruppene har til felles, er at de har blitt
kjent med hverandre via Imladris, og de representerer alt fra barneforeldre til unge studenter.
Vi lykkes fortsatt med å involvere folk av alle slag til aktivitetene våre: Alt fra barnefamilier, norske
studenter og internasjonale studenter, ansatte på universitetet og gamle som nye medlemmer. Som det
kommer fram av det ovenstående, har vi et bredt tilbud og nedslagsfelt. Imladris har alltid vært og skal
alltid være inkluderende. Ingen interesse er for smal for oss, og vi er stolte av å kunne tilby nye som gamle
studenter et hjem hjemmefra.

Aktiviteter i 2020
I løpet av året vi er i, har vi planer om mange større medlemsarrangement. Vi har allerede arrangert
nyttårsjuletrefesten vår, der vi var rundt 25 stykk. Tradisjonen tro stilte brykkerbikkja doktor Heen opp
med drikke, og det ble arrangert spørrekonkurranse etter den store fellesmiddagen. Minst ett Retro-LAN
skal arrangeres, der vi retter oppmerksomheta mot studenter i 30–40-årene. Vi har planer om å gjennomføre CONcil of Elrond første helg etter påska, som er ei rollespillsamling der vi inviterer både ferske og
erfarne spilledere til å møte nye rollespillere. Ettersom påska utgår i år på UiT, skal vi prøve å flytte
Påskeladris til etter at universitetet åpner igjen, og vi lar heller ikke det at UiT er stengt komme i veien for
CONcil of Elrond. Mot slutten av eksamensperioden arrangeres Verdens brettspilldag; som tidligere år
kommer vi til å samarbeide med Ruphus, og arrangementet retter seg mot både unge studenter, studenter
med barn, medlemmer og ikke-medlemmer, og ikke minst alumnī.
Til sommeren er det mange studenter som er igjen alene i Tromsø, og derfor arrangerer vi julitrefest for
dem. Vi får besøk av en beskjegget mann med hawaiiskjorte som skal være julinisse, vi byr på grillmat,
pynter til jul på grillområdet vi finner oss i Bukta, og synger julesanger i juli.
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«When normality takes too much effort»

Orgnr.: 996 285 332

I Debutuka skal vi naturligvis rekruttere. Imladris har brukt å feire Debutuka med å arrangere ulike
imladriske aktiviteter, som det etter hvert tradisjonsrike hoppeballkappløpet der studenter som vandrer
rundt omkring blir hanket inn for å konkurrere om å få blå baller. Vi kjører dessuten brettspilldag,
kortspilldag, rollespilldag, miniatyrspilldag og vaffeldag, og vi arrangerer en stor Meet & Greet. Seinere på
høsten samles foreningas medlemmer til halloweenfest. Dette, og flere av de andre store arrangementene
våre, har til hensikt å binde medlemmene tettere sammen; når foreninga har blitt så stor som den er nå, er
det viktig med slike hendelser, slik at man ikke vokser fra hverandre. Det siste store arrangementet i 2020
er Mr. Imladris, der vi har store forventninger om å få se flere tiltrekkende nerder som kler seg opp for
fellesskapet, til glede for mange og fornedrelse for noen. Det viktigste er at vi har det artig sammen!
To arrangement bør særlig nevnes i tillegg til det ovenstående: The Silver Skink og The Golden Snotling.
Vi har hatt et par år nå der vi ikke har hatt minityrspillaktiviteter under eget tak, men etter å ha inngått
samarbeid med Frostlords, skal vi igjen få arrangert disse turneringene. De spiller to ulike roller: TSS er et
arrangement for å ta vare på gamle medlemmer, og vi har tidligere hatt særlig godt innrykk fra innlandet,
og avholdes vanligvis på begynnelsen av vårsemesteret; TGS, derimot, er et arrangement for å ta imot nye
medlemmer, og arrangeres derfor i forbindelse med høstinnrykket. Vi gleder oss veldig over å endelig få til
dette igjen, særlig siden vi forventer over femti–seksti nye medlemmer innen høsten 2020.

Beløpet vi søker om
§ 1 av Reglement for tildeling av støtte sier at «Dette reglement gjelder de midler som blir avsatt fra
semesteravgiften til Norges arktiske studentsamskipnads budsjettpost 79102: Støtte til
studentforeninger.» § 2 forteller at «Studentparlamentet utøver sine fordelinger til driftstøtte ved én
fordelingsrunde i høstsemesteret og én i vårsemesteret» og fra § 4 framkommer det at kun utvalgte
foreninger kan søke om støtte til høstfordelinga.
I § 3.1 leser vi at: «Støtteberettiget er ikke: […] Driftsstøtte til Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig
fakultetstilhørighet, da disse skal behandles av vedkommende Studentutvalg.» Imladris er ikke ei
linjeforening og har heller ingen klar tilhørighet til noen bestemte fakultet, som reflekteres i at
medlemsmassen vår representerer juss, psykologi, lærerfag, fiskerifag, matematikk, ingeniørfag, IKT-fag,
økonomi m.v. Vi tolker derfor reglementet slik at vi kan søke om driftsmidler også.
Til drifts- og aktivitetsstøtte søker vi om kr 45 000,–.
1.

2.

3.

17 000,– går til driftsmidler, som inkluderer:
a.
Bespisning på årsmøtet, rundt kr 3 000,–.
b.
Bespisning på styremøter, som ligger på i underkant av kr 100,– per møte og rundt kr 800,– for
konstitueringsmøtet.
c.
Kaﬀe og te, samt reingjøringsmidler. For å bygge godt samhold og ønske nye velkommen inn, har vi gratis kaffe og
te til alle som kommer innom lokalet; dette koster ca. kr 500,– per måned.
d.
Kontormateriell og oppbevaringsrekvisita; dette koster ca. kr 400,–.
e.
Drift av kjøleskap, i form av kjøregodtgjørelser og utstyrskostnader (herunder erstatning av utdatert kassautstyr)
som kommer på ca. kr 6 000,–
Vi søker kr 18 000,– til videre utvidelse av biblioteket. Biblioteket til Imladris er et åpent spill- og litteraturbibliotek, som
alle studenter – medlem eller ei – kan benytte.
a.
Vi ønsker å utvide det litteraturtilbudet vårt, for å la folk bli kjent med nye forfattere fra de siste årene. Dette er
budsjettert til kr 7 000,–.
b.
Videre ønsker vi å utvide tilbudet innen brettspill, kortspill og rollespillbøker, slik at vi kan fortsette å tilby
variasjon og følge opp ønsker fra medlemmene om innkjøp av nye spill; til dette søker vi om kr 11 000,–.
Til Magic: the Gathering- turneringer søker vi kr 3 000,– til materiell og utstyr. I løpet av året ønsker vi å arrangere åtte
turneringer, hvorav ei turnering hvert semester er gratis for medlemmene.
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4.

Siden vi endelig har fått miniatyrspillmiljøet oppe å gå igjen, ønsker vi å kjøpe inn utlånshærer, slik at terskelen for å
prøve skal være så lav som mulig (særlig økonomien til studenter tatt i betraktning); til dette søker vi kr 7 000,–.

Til arrangementsstøtte søker vi om kr 22 500,– til dekking av følgende:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vi åpner året vårt med nyttårsjuletrefest. Dette er ei samling for hele medlemsmassen, og oppmøtet har representert
tverrsnittet av dem. Vi ønsker at festen skal koste så lite som mulig for medlemmene, slik at ingen hindres av økonomi; vi
har dessuten noen forhøyede kostnader for å ta hensyn til ulike matallergier og -ideologier. Vi søker om kr 8 500,– til
dette.
Vi skal i år for første gang arrangere ei fullverdig rollespillsamling: CONcil of Elrond. Arrangementet er et heldagsarrangement. Vi tar en lav inngangspenge, men har likevel noen utgifter i form av mat og drikke; med 40 deltakere
forventer vi netto utgifter på kr 2 000,– som vi herved søker om å få dekt.
Det første Retro-LAN-et vårt i 2017 var meget vellykket, og vi ønsker å videreføre arrangementet, siden målgruppa (dem i
30–40-årene) har veldig få arrangement rettet mot dem. Vi søker om kr 1 000,– til gjennomføring av arrangementet.
Påskeladris er et arrangement særlig rettet mot dem som er alene i påska. Grunnet koronaviruset blir dette avholdt etter
påska i år, og vi søker om kr 1 000,– for å kunne tilby norsk påskemat: Kvikklunsj, Solo og en appelsin.
I anledning «Verdens brettspilldag» – til glede for alle studentene på campus, ikke bare våre egne medlemmer – søker vi
om kr 2 000,– for å kunne tilby bespisning kostnadsfritt.
I år skal vi for første gang arrangere julitrefest, også dette et arrangement tiltenkt dem som er alene i løpet av sommeren.
Vi søker om kr 1 000,– til innkjøp av grillmat og grillutstyr.
Til Debutuka har vi kun to reelle kostnader å tenke på: hoppeballkappløpet og vaffeldagen. Vi søker om kr 240,– til fire
hoppeballer, kr 150,– i øvrige premier, og kr 410,– til vaffelkaker; totalbeløpet blir da kr 800,–
Til gjennomføring av to Meet & Greets søker vi om kr 200,– til innkjøp av snop og snop. Da blir folk glade.
Mr. Imladris er et lite, intimt medlemsarrangement. Til bespisning søker vi om kr 1 200,–.
Halloweenfesten er den andre medlemsfesten vi arrangerer i løpet av året. Vi bruker å samles til snop, mat, film og drikke,
og vi samarbeider med Science fiction og fantasy-foreningen Arctic Sector om dette. Vi søker om kr 800,– til dette.
Vi ønsker å gjenopplive Warhammer-turneringene våre, og gjør dette i samarbeid med Frostlords Wargaming. Til
oppdateringer av utstyr, vinnerplakett, premier og bespisning søker vi om kr 4 000,–

Som dere vet (fra tidligere innsendte søknader med vedlagte årsmøteprotokoller), har vi i Imladris vist en
særlig god gjennomføringsevne i mange, mange år. Arrangementene vi har listet opp over at vi ønsker å
gjennomføre, er helt realistisk for oss, da vi nå er en tropp med svært erfarne organisasjonsfolk som driver
foreninga i tett samarbeid med de mange positive medlemmene våre.
Vi håper på positivt svar fra dere, og ser frem til nok et år der vi bidrar til et positivt studentmiljø for enda
ﬂere studenter på verdens triveligste universitet.
Med vennlig hilsen

Øystein Sælebakke Jacobsen
mørkefyrste (leder)
framslengførar
Studentforeningen Imladris
1 vedlegg: Årsmøteprotokoll, som inneholder regnskap og budsjett
Økonomiansvarlig i Studentforeningen Imladris:
Studentforeningen Imladris
℅ Emil Rydningen
Kvartsveien 64
9022 Kroken
Kontonr.: 1503 38 78904
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Studentforeningen Imladris
6353 dager med seksuelt ladet nivellering
Protokollen bevitnes å være riktig ført, Tromsø, on. 26. februar 2020:
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mørkefyrstinne VIII
mørkefyrste «IV» Iselin Vevik
fredag 21. februar 2020 kl. 1730
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Notat fra referenten
Jamfør beslutninga til årsmøtet-som-ble-allmøte for 2019 den 31. januar 2020, kaller interimstyret
inn til skikkelig årsmøte. Sakslista er mer eller mindre som før, men
alle sakene ble gjennomgått på nytt, og de store sakene har nå fått
en fullstendig gjennomgang av interimstyret.
I samtale rund sak 2020/1 bestemte styret følgende: «Vi skal ha
søte sakspapirer.» Årsmøtet så ut til å sette pris på sakspapirenes
søthet, og dette har vært forsøkt bevart i dette dokumentet.
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Protokoll
Før årsmøtet ble satt, viste det seg at mørkefyrste IX Jonas II hadde tatt med seg
mørkefyrsteringen; det fortjente tommelen opp. Mørkefyrste IX8/10 framslengførar Øystein hadde
en kulere ring. Årsmøte for 2019, på nytt igjen, ble satt kl. 1735. Tor Stensrud spurte om i tilfelle
dette årsmøtet ikke ble godkjent, om det ble enda mer kake. Svaret fra interimførstesverdmann
ridder Krogsæter var: «Ja, årsmøter skal ha kake.»
Interimstyret har hatt en fullstendig gjennomgang av sakslista og rettet opp formelle feil.

1

Godkjenne de stemmeberettigede
a

Nominativ registrering av alle med stemmerett.
A

Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Alle medlemmer, unntatt
æresmedlemmer med svennebrev, har også stemmerett på årsmøtet.
Interimførstesverdmann ridder Krogsæter forklarte hva det vil være å være svenn.

B

Ved stemmelikhet har mørkefyrsten to stemmer (en mørk og en mørkere).
Dersom mørkefyrsten ikke kan stille med mørk stemme, har tidligere årsmøter
besluttet følgende:
I

Mørkefyrster som ikke har mørk stemme, kan erstatte dette med bart.

II

Har ikke mørkefyrsten bart, kan dette erstattes med godt skjegg.

III

Har ikke mørkefyrsten skjegg, kan dette erstattes med solid leggbehåring.

IV

Beviset for den ekstra stemmen må forevises årsmøtet. Beviset ble lagt fram
barskt, og godkjent ved akklamasjon. Det ble for øvrig erklært at
mørkefyrste IX Jonas II ikke har dobbeltstemme, da han ikke lenger er
mørkefyrste, siden interimmørkefyrsten tok over. Samtidig betyr dette at
begge eksisterer i limbo, siden det ikke ble gjennomført
mørkefyrsteseremoni på forrige årsmøte.

C

For å være medlem må man ha gyldig kontingent betalt innen årsmøtets start.
Forrige gang ble det gjort unntak for medlemmer som ikke hadde gyldig
kontingent. Interimførstesverdmannen sa fy til interimmørkefyrsten; årsmøtet lo.

D

Livstidsmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent, med mindre de
selv ønsker dette. Det kan ikke hende vi sier nei til det.

E

Følgende hadde stemmerett:
I

Thor-Arne Sørlie, rottepornograf;

II

Magnus Sæten, som for øvrig ikke hadde
noe å tilføye;

III

«Mr. Imladris» William Edward Stock,
korrekt antrukket for anledninga, bortsett
fra chainmail bikini;

IV

Håkon Johan Unstad, som gleder seg til kake;
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fortalte at han var veldig
glad fordi han leverte begge
oppdragene i tide. Årsmøtet
var glad for dette. Det var i
det hele tatt glede i salen.
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V

Nicolai «gudspartikkelen» Stangness;

VI

Nicolai Johan Kjeldsen Meijers, som har nederlandsk ij;

VII

eneste Jens på lista: Jens Heika Simonsen;

VIII

Petter «Quintus» Johansen, som fikk
foreslått at han søkte Folkeregisteret om å få
tilnavnet som navn;

IX

mørkefyrste IX Jonas II «minor» Fladset Hoel, som hadde glemt at han var
den andre Jonas-en;

X

Ingvild Kristiane Myrvang, teknologidronning;

XI

Leo Sem, bare Leo;

XII

interimreservedel Dashiel Naea Stevens;

XIII

såpebobleridder Tor Stensrud;

XIV

kjellermester interimkjellermester Ida Rabben Trælnes, sorry;

XV

Vilde Fonn Dretvik;

XVI

interimstorinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett, meget korrekt og pent antrukket,
«for man må gjøre litt effort»;

XVII

interimreservedel Ane Eliassen;

XVIII

mørkefyrste VIII «IV» Iselin Vevik, for forvirringas del er IV først.

XIX

Henning Rydningen, som hadde ingenting å tilføye med mindre
førstesverdmannen ville det;

XX

interimmørkefyrste IX8/10 framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen,
tidligere kjent som Øystein [sett inn tittel her] Sælebakke Jacobsen,
storinkvisitøs foran der, og så må du huske første interimmørkefyrste;

XXI

ridder mørkefyrste V klemmefyrste interimførstesverdmann Tor-Ivar
Krogsæter; og til slutt

XXII

interimtårnherre Emil Rydningen: «Æ avholde mæ fra å si flere
kommentara.»

Det viste seg å være flere
Jens på lista.

Dessuten kom:
XXIII

«Iver +4» Iver Toft Tomter kom diltende innom og sa «Bra jobbet så langt»
(og var innom noen ganger); mens

XXIV Daniel André Jørgensen ankom noe seinere, men ble værende møtet ut; og
XXV
b

Lars-Christian Larssen var også innom.

Nominativ registrering av også dem med bare møte- og/eller talerett.
Vi har ingen som har kun møte- og talerett.

Med Emil her er vi for øvrig sikret å aldri få riktig antall stemmer.

2

Godkjenne innkallinga, sakliste og forretningsorden
a

Innkallinga har blitt gjort på tavla inne på Imladris’ lokale, Imladris’ hjemmeside,
Twitter, Discord og Facebook.

fredag 21. februar 2020
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A

Tid, sted og dato ble kunngjort on. 5. februar 2020 på tavla.

B

Videre ble innkallinga formidlet på hjemmesida fr. 7. februar 2020 på hjemmesida.
Dette ble delt på foreningas sosiale medier samme dag (ɔ: Twitter, Discord og
Facebook). Interimførstesverdmannen forklarte årsmøtet at «ɔ:» ikke er en sur
munn; det er tvert imot det fantastiske, skandinaviske forklaringstegnet som betyr
«altså» eller lignende.)

Vedtaksforslag:
Innkallinga ble gjort til korrekt tid; sakspapirene var tilgjengelig
til rett tid, to minutter for tidsfristen på ei uke i forkant gikk ut;
og alt var faktisk gjort helt riktig. Årsmøtet innstilles til å godkjenne innkallinga.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente innkallinga med epic win. Tor får ikke en ekstra
runde goblinkake.
b

Saksliste:
Foruten det faste, ha følgende saker blitt forhåndsinnmeldt og tas opp under punkt 9.
A

c

Fra styret:
I

Infosak: Tiltak for godt naboskap med Studentutvalget.
Informasjon: Vi må gjøre noe for å bidra til vennskap med dem. Det har
alltid vært litt kald krig. Vi vil unngå at vi ender opp med å kastes ut.

II

Diskusjonssak: Tittel til Dashiel Naea Stevens.
Forslaget som har kommet samsvarer ikke med reglene for titler.

III

Diskusjonssak: Budsjettposten Südetenland.
Det er ganske stor endring i budsjettet i år, og vi ønsker særlig å bidra til
bokhylla.

B

Til førstesverdmannen via e-post eller muntlig: Ingen.

C

Fra ønskebrønnen:
I

Infosak: Avstraffing av grisete nudelspisere.
Vedtak er allerede fattet, som vi skal informere mer om.

II

Diskusjonssak: Anskaffelse av mikrofon til rollespillere.
For å få en god nok mikrofon til å dekke det det skal brukes til, koster det
ganske mye penger. Er behovet stort nok og ønsket sterkt nok, kan årsmøtet
instruere.

Forretningsorden:
A

Vedtak kan ende som enten:
I

«epic win» – énstemmig vedtatt; eller

II

«win» – vedtatt med flertall, men ikke énstemmig; eller

III

«fail» – vedtaksforslaget nedstemt, men ikke énstemmig; eller

IV

«epic fail» – vedtaksforslaget énstemmig nedstemt.

«Iver +4» Iver Toft Tomter ankom nå.
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B

Dersom noen ønsker å ta opp en sak som ikke har vært meldt inn på forhånd, kan
dette gjøres slik:
I

Forslaget fremmes.

II

I henhold til ordinær kutyme: dersom stort flertall ønsker at saken skal tas
opp, settes den opp på sakslistas punkt 9.

«Iver +4» Iver Toft Tomter gikk nå.
d

Sittende mørkefyrste skal «tortureres» av storinkvisitøsa under årsmøtet ved hjelp av
pisk og gapestokk hvis dette er tilgjengelig. Også mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter skal
nyte denne behandlinga, men uten gapestokk. Årsmøtet har tidligere bestemt at
mangel på gapestokk ikke gjør at mørkefyrsten slipper unna. Hva med mørkefyrste IX
Jonas II?
Vedtaksforslag:
Ettersom han ikke har formelt overlevert mørkefyrstevervet, mener årsmøtet at han
fortsatt var å regne som mørkefyrste hva gjelder koselig tortur.
Vedtak:
Vedtatt som over uten noe dilldall, så man kan regne det som epic win ved akklamasjon.
Herpå fulgte piskinga:
A

Oda la pisken på handa til mørkefyrste IX8/10 Øystein, strøk ham ømt, og pisket
ham én gang. Interimmørkefyrsten tok ringen av i forkant.

B

Mørkefyrste IX Jonas II var klar til å få det på baken; Oda ga ham det på handa.

C

Mørkefyrste V ridder Tor-Ivar fikk det fornøyd på baken med et «O!»

Vedtaksforslag:
Var piskinga god nok? Tendensen heller mot et ja, så vi stemmer over det.
Vedtak:
Win (16 for, 2 mot, 4 avholdende). Interimførstesverdmann Krogsæter var så fornøyd med
at Oda smilte, at han stemte for. Vi var 21‽
Salen hadde nå behov for Ibux.

3

Velge dirigent, referent samt 2 – to – pennevoktere fra de
tilstedeværende medlemmene til å underskrive protokollen
a

Interimstyret foreslår interimtårnherre Emil Rydningen som dirigent.
Vedtaksforslag:
Årsmøtet innstilles til å velge Emil som dirigent ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon (for ingen var mot å velge ham slik).

fredag 21. februar 2020
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b

Interimstyret foreslår førstesverdmann ridder klemmefyrste mørkefyrste V Tor-Ivar
Krogsæter som referent.
Vedtaksforslag:
Årsmøtet innstilles til å velge Tor-Ivar som dirigent ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon (som over).

c

Til pennevoktere ber styret om forslag.
A

Pennevokterne blir igjen etter årsmøtet, leser over referentens referat og kommer
med eventuelle endringer.

B

Referenten skriver det godkjente referatet ut, som så umiddelbart signeres av
pennevokterne.

Vedtaksforslag:
Håkon Johan Unstad og mørkefyrste «IV» Iselin Vevik stiller seg til tjeneste. Er dere parate til
å la blekke sprute? Det var en evfemisme.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
Det ble påpekt at det var mindre og mindre entusiasme for hver akklamasjon.

4

Kunngjøring og diskusjon av titler
a

Æresmedlemmer
A

Æresmedlemmer som slås til ridder av Imladris: Ingen, men både Marcel og
mørkefyrstinne lysfyrstinne Emilia har barn i vente, som vi må være
oppmerksomme på til neste årsmøte.

B

Æresmedlemmer med svennebrev som slås til væpnere av Imladris’ riddere:
Interimstyret kjenner ikke til noen nye væpnere. Ingen kjente til ukjente far- eller
morskapssaker.

C

Æresmedlemmer med svennebrev:
Interimstyret kjenner ikke til at noen av Imladris’ nye medlemmer hadde barn da
de ble medlem.

D

Livstidsmedlemmer:
I

Lege Håvard Tiller:
Den 12. februar 2020 innstilte styret til at «Lege Håvard Tiller gjøres til
livstidsmedlem for å ha bidratt til så mange imladristers helse.»
Imladris er et sted for mange mennesker som sliter med ulike ting i livet;
alle er velkommen hos oss uansett hvem vi er. Lege Håvard Tiller viser det
seg at er eller har vært lege for svært mange av Imladris’ medlemmer, og han
er kjent for å være en lege som både viser og nyter stor respekt, og også er
utstyrt med en god dose humor. Dette kommer til å ta ham helt på senga, og
er samtidig både i imladrisk ånd og samtidig en god måte å vise hvordan
Imladris setter pris på dem som arbeider for bedre mental helse.
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Livstidsmedlemskap kan kun tildeles ved årsmøtebeslutning, så styret
innstiller årsmøtet til å godkjenne dette.
– Årsmøtet kommenterte at:
• Det var fint gjort.
• Skal vi opplyse ham om at den eneste måten å bli kvitt det er ved å
komme tilbake fra de døde.
• Må han ta det? Nei, han kan velge.
• Det ble påpekt at de fleste legene på det legesenteret er flink.
• Litt av grunnen til at vi vil utnevne ham, er fordi han faktisk hjelper
folk.
Vedtaksforslag:
Lege Håvard Tiller utnevnes til livstidsmedlem.
Vedtak:
Win (18 for, 0 mot, 3 avholdende).
b

«notle titlel»: Endring av mørkefyrstetittelen:
Vår alles kjære interimmørkefyrste framslengførar Øystein vasket tavla for oss; flink
gutt. Han hadde for øvrig krone på hodet i dag for anledninga.
Kun to ganger har tittelen blitt endret: Emilia fikk tittelen «lysfyrstinne», som betyr at
hun var mørkefyrstinne VII lysfyrstinne Emilia; og «IV» Iselin fikk tittelen
«mørkefyrste» (som betyr at hun var mørkefyrstinne VIII mørkefyrste «IV» Iselin.
A

Har noen forslag til ny mørkefyrstetittel?
I

mørkeste sjødyr

II

mørkefyrsterinne

III

fangekjellermester

IV

interimmørkefyrste

V

sittende mørkefyrste velger mørkefyrste/mørkefyrstinne selv

VI

bestemor Bamsemums

VII

lysfyrste

VIII

klemmefyrste 2: klem hardere

IX

kveldulven

X

barn av mørket
(barn er entall)

XI

lyseste sjødyr

XII

nattfyrste

XIII

mørke foreningsleder
(slik at vi kan bli kvitt disse føydale tendensene)

XIV

godnattfyrste
(med plikt til å ha på pysjamas og teddybjørn på årsmøtet)

XV

mørkets konge

fredag 21. februar 2020
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XVI

Panzerführer

XVII

hovedoffer
(er alltid storinkvisitøsas hovedoffer hva gjelder pisking)

XVIII

femti nyanser av fyrste

Kreativiteten ebbet ut, så dirigenten satte strek.
B

Skal mørkefyrstetittelen endres? Interimmørkefyrste framslengførar Øystein
anbefalte å la være; det er forferdelig kronglete. Gudspartikkel Nico hevdet at
endring av mørkefyrstetittelendring er en vederstyggelighet;
interimførstesverdmann Oda sa at det uansett var Nicos feil.
Vedtaksforslag:
Mørkefyrstetittelen skal endres.
Vedtak:
Fail (8 for, 9 mot, 6 avholdende). 23 stemmer telt opp. Perfekt!

C

5

Siden det ikke ble win, ble det ingen avstemning over hva den nye
mørkefyrstetittelen skal være.

Kunngjøre tittel og navn til alle som har fått offisielle titler tildelt
av Studentforeningen Imladris
Æres dem som æres bør. Dette er mennesker som har gjort et arbeid for Imladris og som
derfor bør hedres og huskes. Kommentarer fra salen underveis er notert ved siden av.
a

vår alles kjære mørkefyrste og bautaen
foreningen hviler på, mørkefyrste IV Ole
Kristian Olsen;

b

ridder klemmefyrste mørkefyrste V Tor-Ivar
Krogsæter;

c

(The) Counterman, Phillip Qualman;

d

lilleinkvisitøsa, Jeanett Mikkelsen;

e

Grand Master, mørkefyrste I Christopher Olav
Sørlie og Jens-Arthur «Schjart» Leirbakk;

f

kaosbibliotekar knekterytter Yngvild Marie
Kaarbø Wiese;

g

første-nattman Marius Olsen Bruksås;

h

kaffeknekt Gaute Halsør;

i

«Iver +4» Iver Toft Tomter;

Hva er en bauta? En gedigen stein som
du bærer på hvis du datt ned i gryta da
du var liten; eller: en stor stein som
noen har satt i naturen. En bautaer
lett å balansere hvis du har mange nok
slaver til å stabilisere den på.
Hvorfor denne tittelen? Fordi han satt
og rotet med Magic-tellerne, og derfor
fikk han rett til å rote med tellerne.
Disse ble tildelt tittelen i fellesskap
fordi årsmøtet besluttet at de begge
var «grand» eller «master» til enhver
tid, og derfor alltid begge måtte være
til stede samtidig for å være «grand
master».

Vedtaksforslag 1:
Iver oppgraderes til +5.
Vedtak:
Win (18 for, 2 mot, 2 avholdende)
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Vedtaksforslag 2:
På hvert ordinære årsmøte, når vi kommer til punktet der titlene leses høyt og vi har lest
ham, slik som her, oppgraderes han automatisk med +1. Dette går ikke på stack og kan kun
gjøres én gang per ordinære årsmøte.
Vedtak:
Win (17 for, 1 mot, 5 avholdende)

Oda ønsket at vi i stedet for å rekke
opp skulle hilse til hodet.
Lysfyrstinne tilføyd etter innspill fra
salen.

j

mørkefyrstinne VII lysfyrstinne titteltøs
Emilia Lemaniak Lamøy;

k

solstråle Sandra Jensen;

l

ekstra langfingra snotling ridder Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen;

m

bryggerbikkja dr. Eirik Eriksen Heen;

n

trassmester Benjamin Eriksen Bekkevad;

o

mørkefyrstinne VIII mørkefyrste «IV» Iselin
Vevik;

p

sittende interimmørkefyrste IX8/10
framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen; og

q

såpebobleridder Tor Stensrud.

r

Riddere av Imladris:

s

Da vi feiret 15 år, stilte ærverdige
dr. Heen opp med øl og cider til festen.
Som takk for dette ble han tildelt
tittelen «bryggerbikkja», som gir ham
rett til å brygge til alle imladriske
festiviteter.

A

mørkefyrste IV, bautaen som foreningen hviler på, ridder Ole-Kristian Olsen;

B

ridder Thomas Øiaas Fordal;

C

ekstra langfingra snotling ridder Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen;

D

kaosbibliotekar knekterytter ridder Yngvild Marie Kaarbø Wiese; og

E

klemmefyrste mørkefyrste V ridder Tor-Ivar Krogsæter.

De udødelige mørkefyrstene:
A

mørkefyrste I grand/master Christopher O. Sørlie;

B

mørkefyrste II Ole [noe];

C

mørkefyrste III grand/master Christopher O. Sørlie;
mørkefyrste π Karl-Erlend Mikalsen;

D

mørkefyrste IV, bautaen som foreningen hviler på, ridder Ole-Kristian Olsen;

E

mørkefyrste V klemmefyrste ridder Tor-Ivar Krogsæter;

F

mørkefyrste VI Jonas I «J$» «maior» Karlsen;

G

mørkefyrstinne VII og lysfyrstinne titteltøs Emilia Lemaniak Lamøy;

H mørkefyrstinne VIII mørkefyrste «IV» Iselin Vevik;
I

mørkefyrste IX Jonas II «minor» Fladset Hoel;
interimmørkefyrste IX8/10 framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen;

Vi har altså på elleve mørkefyrstetaburettposisjoner hatt ti mørkefyrster som har ni
romertall på deling.
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6

Revidere vedtektene
a

Interimstyret har foreslått følgende endringer:
A

Endring av § VI.e.
Per i dag har paragrafen følgende ordlyd:
Imladris’ styre kan i tillegg utnevne fem hjelpere, som hver får tittelen «knekt». Disse kan kalles inn
til styremøter ved behov, og får da møterett og talerett.
Antall knekter endret fra fire til fem, jf. årsmøtevedtak i sak 2015/9.a.D.

Interimstyret foreslår følgende tilføyelse:
De fem knektene kan foreslå til styret én hjelper hver. Dersom styret godkjenner dette, blir hver av
disse «lilleknekt», som er en knekt i opplæring og en tillitsperson underlagt knekten.

Salen foreslo at vi skal be om vedtak på teksten som over, og deretter eventuelt
finne på hva disse lilleknektene for øvrig kan kalles.
Vedtaksforslag 1:
Tilføyelsen til vedtektene gjøres som sitert over.
Vedtak:
Win (18 for, 1 mot, 6 avholdende). 25! Tjoho!
«The members of Imladris obviously exist in quantum flux, as the votes keep changing.»
—Dashiel Naea Stevens

Følgende forslag kom fra salen på hva disse lilleknektene kan kalles:
I

trall

II

trell

III

reserveknekt

IV

knektelærling

V

streke
ɔ: undersått

VI

stallpasser

VII

høyre hånd

VIII

underknekt

IX

marskalk

X

huskall

XI

ompa-lompa

XII

nisse

XIII

proletar

XIV

de får ikke noe spesielt
ɔ: dette er ikke tittelforslag; det skal forstås som at lilleknekter kalles
lilleknekter
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Vedtaksforslag 2:
Vi stemmer over forslagene som over skriftlig. Alle kan stemme på alle forslagene de
liker (for det er Imladris-tradisjon).
Vedtak:
1, trall: 6
4, knektelærling:
7, høyre hand:
10, huskall:
13, proletar:
b

7

2, trell:
4
5
5
5

9 3, reserveknekt: 4
5, streke:
2
8, underknekt: 6
11, ompa-lompa: 8
14, [null]:
12

6, stallpasser: 8
9, marskalk: 4
12, nisse: 10
(med et undersett på 14).

Ingen forslag til vedtektsendringer hadde kommet inn fra medlemmene før
sakspapirene ble lagt ut.

Behandle årsmeldinga

Ved førstesverdmann Krogsæter. Se vedlegg 1.
a

b

Medlemmene hadde følgende kommentarer:
A

Hva gjelder overgangen fra det gamle til det nye styret, kommenterte salen at den
eneste som var uskyldig i overgangsproblemene, var Ida, siden hun var den eneste
som ikke hadde tidligere styreerfaring; det gamle og det nye styret var i praksis det
samme, bare med litt omrokering av postene.

B

Skrivefeil som ble funnet underveis ble korrigert fortløpende av referenten.

Til deltakertallene foreslo såpebobleridder Tor at vi hadde grønn skrift på mørkerød
bakgrunn. Det røk ei sikring hos ridder Tor-Ivar.

Vedtaksforslag:
Årsmeldinga vedtas med endringene som notert, ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win.

8

Behandle regnskapet

Ved tårnherre Rydningen. Se vedlegg 2. Følgende kommentarer ble gitt:
a

Sparebankkontoen er bekreftet tom. Den er inaktiv og vi har til hensikt å stenge den så
raskt som mulig.

b

Vi går med stort underskudd. De 20 000 vi ikke fikk fra Studentparlamentet er viktig for
underskuddet, og dessuten kostnaden for å drifte kjøleskapet.

c

Denne måten å føre regnskapet på er ikke lenger tilstrekkelig, så vi planlegger et mer
granulert regnskap. Neste gang kommer regnskapet til å være legges fram annerledes.

d

Vi har cirka 40 000 på bok, så vi er ikke i fare for tida, men vi må gjøre noe i året som
kommer, blant annet med å finne flere plasser å søke penger.

e

Drift av kjøleskapet er en egen sak under budsjett.

f

Vi må fokusere på arrangementene våre; vi er så mange medlemmer at vi må ha
arrangement for å dekke alles behov.
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g

Driftsposten må endres, da den per i dag strengt tatt bare er «alt som ikke passer andre
plasser», som f.eks. å sende representanter til ting.

h

Årsmøtet kan kreve revisjon av årsmøtet, og også kreve at revisor utnevnes for neste år.

Daniel André Jørgensen ankom nå, kl. 1829.
Vedtaksforslag:
Regnskapet vedtas ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win.

9

Behandle innkomne forslaget
a

Infosak: Tiltak for godt naboskap med Studentutvalget.
A

Framtidige styrer tar kontakt hver gang studentutvalget får et nytt styre for å
forsikre framtidig samarbeid med våre naboer.

B

Førstesverdmann Krogsæter informerte om historikken jf. mappa «Strengt
fortrolig». Gudspartikkel Nico og interimkjellermester Ida kom med
tilleggskommentarer. Det var for øvrig utveksling av spørsmål om denne tida fra
Imladris’ renessanse, som ble besvart av veteranene etter beste evne.

C

Styret vedtok i sak 2020/4.b at «Styret tar kontakt med SUs nye utvalgte når disse
kommer, slik at vi bidrar til god tone.»

D

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer dette, da det er en særs viktig sak for Imladris’
ve og vel.

E

Det ble sagt «Hurra!».

F

Man kan gni seg lurt i hendene.

På dette tidspunktet spiste vi pizza. Førstesverdmannen sa at alle kunne ta med seg mat
til plassen sin og at såpebobleridderen ordnet med vasking.
Vedtaksforslag:
Årsmøtet instruerer ethvert styre til å utnevne en person som skal ha rollen som
ambassadør. Denne personen virker mye på samme måte som knektene, og en ny skal
utnevnes når den tidligere ikke lenger kan eller vil gjøre oppgaven sin på en tilfredsstillende
måte (akkurat som knektene); det er viktig at både personen selv og styret er i jevnlig
dialog for å vurdere dette. Denne personen må underrettes om at man alltid er to når man
går i dialog med noen, inkludert andre foreninger, på vegne av Imladris. Personen som skal
ha oppgaven, må ha kapasiteten til å fungere i denne stillinga, inkludert evnen til å forholde
seg rolig til krevende situasjoner. Personen bør settes i kontakt med
Studentombudet, for å underrettes om hvilke muligheter man har til
vern m.m.
Vedtak:
Epic win.
b

Diskusjonssak: Tittel til Dashiel Naea Stevens.
A

I propose my official nickname be «the Token Hawaiian».
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B

Imladris’ vedtekter sier at «Offisielle titler i Imladris skal kunne knyttes til noe
middelaldersk og være på norsk.»

C

Det er for øvrig tradisjon og presedens for at titler skal innfri to kriterier:
I

Den som får tittelen skal ha utmerket seg på særlig vis.

II

Den som får tittelen får en rettighet til å for øvrig videreføre det den har
utmerket seg ved.

D

Interimstyret ber årsmøtet om forslag til en eventuell tittel.

E

Han selv beskrev forespørselen slik:
«æ trur æ sku få tittelen fordi æ e det første hawaiianske medlemmet, æ har vært
medlem siden 2015 (sett papirarbeidets uhell te side), og flytta tebake te Tromsø
pga Imla. Etter vedtektene, som æ glømt, har æ endret tittelforslaget mitt, som ska
være Hawaiianske Ambassadør»

F

Det påpekes at Hawaiʻi eksisterte i middelalderen. Dash kan dessuten spore
historia to årtusener tilbake der.

Vedtaksforslag:
Dashiel Naea Stevens tildeles tittelen «hawaiiansk ambassadør» (med eller uten ʻokina).
Han får rett og plikt («Hvilken av dem?» «Ja») til å fordele brosjyrer og lignende om Imladris
på Hawaiʻi, å rekruttere medlemmer på Hawaiʻi, og han er ambassadør av Imladris på
Hawaiʻi og ambassadør av Hawaiʻi på Imladris. Han skal dessuten få rett og plikt på
ubestemt tid, med frist innen ragnarok, til å opprette den imladriske Hawaiʻi-avdelinga.
Han får denne tittelen fordi han har utvist en kjærlighet, hugleik og lojalitet til Imladris
utenom det vanlige. Han flyttet bokstavelig talt jorda rundt tilbake til Tromsø på grunn av
Imladris. Dette i seg selv er vel verdt å æres.
Vedtak:
Win (17 for, 1 mot, 4 avholdende).
Tor Stensrud uttrykker ønske om å gjøre Imladris til en selvstendig nasjon for å slippe
Heimevernet. Imladris ser på seg selv som en selvstendig stat, men har vedtatt formelt
at vi formelt sett ikke er det:
A

Årsmøtevedtak i sak 2018.9.f.D:
Forslag til vedtak: lmladris ser på seg selv som egen stat, men skal ikke si det til
noen.
Avstemming: Fail (6 for, 9 mot, 2 avholdende)

B

Årsmøtevedtak i sak 2015.9.c.B:
Erklære Imladris som egen stat
I

Det har allerede vært fremmet, og det ble umulig å gjennomføre, fordi vi da
ikke kan ha noen medlemmer som har noe med Forsvaret å gjøre. Det har
vært tenkt på, det har vært utformet skriv, men det måtte forkastes.

Vedtaksforslag:
Forslaget må avvises, da det ikke er mulig å gjennomføre.
Vedtak:
Epic win.
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Ida ville også ha en tittel. Hun fikk beskjed om å skrive det på tavla, men hun kom seg
ikke fram. «Sennj mannj’ din; han må kunnj brukes tell nokka.» Salen ønsket at dette
skulle noteres.
c

d

Diskusjonssak: Budsjettposten Südetenland.
A

Interimstyret har på de to møtene sine blitt enige om at bokhylla må prioriteres.
Den har i flere år vært vanskjøttet, mest av alt fordi det har vært en misforståelse
om at det som kommer i bokhylla helst skulle være donasjoner, og helst ikke være
innkjøp.

B

Under det første arbeidsmøtet ble styret enige om å sette opp en budsjettpost på
kr 7 000,– til posten Südetenland (bokhylla). Under det andre arbeidsmøtet ble vi
enige om at «[v]i budsjetterer med minus for å bygge opp biblioteket bl.a.
m/sparepenger.»

C

Interimstyret som overtok etter den mørke middelalderen* hadde en praksis med å
kjøpe inn to–tre bøker i diverse nye serier, se hvilke som slo an blant medlemmene,
og så kjøpe inn flere av disse seriene. Med budsjettet som er foreslått og en bokpris
på 200–250 kroner, blir det mulig å kjøpe inn de første bøkene i 2–3 serier hver
måned.
* Middelalderen er en periode som historikerne er uenige om når var, men alle er
enige om at var.

D

Imladris sin formålsparagraf sier at «Imladris er ei forening til fremme av eventyr,
fantasi og science fiction, i form av litteratur, spill og film.» Vi minner om at det
første mediet som står listet opp, er litteratur. Det er uheldig at litteraturdelen ikke
er på budsjettet vårt.
I

Å lese litteratur er en noe ensom aktivitet. Kan vi ha noen arrangementer av
noe slag? En klubb eller noe?

II

«Å ja, sånn som onsdagserotika!»

III

Mye latter fulgte.

E

Interimstyret mener at dette vil være en god måte å oppfylle formålsparagrafen vår,
gjenoppbygge Südetenland til fordums ære, og bidra til økt litteraturinteresse
blant medlemmene.

F

Den generelle stemninga i salen, var at folk er ganske begeistret for tanken på å få
inn «nytt bokblod». Årsmøtet var enige om at litteratur er litteratur, ɔ: også
tegneserier og lignende er å regnes som litteratur og dermed bøker. Det ble
oppfordret til at medlemmene kom med forslag til innkjøp.

Infosak: Avstraffing av grisete nudelspisere.
Interimstyret har besluttet følgende i sak 2020/4:
«Det mistenkes at Tor-Ivar liker pisking. Det er ingenting galt i det.
Grisete nudelspising er en kriminell handling og må straffes med pisking.
Forslag 1: 5 slag. Vedtak: 3 for, 2 mot, win!
Forslag 2: Oda Nelie Bårdslett og/eller Tor-Ivar Krogsæter får myndighet til å utdele
eller delegere utdeling av straffen* felles eller hver for seg etter eget ønske. Vedtak: win
(4 for, 1 avh.)
* Jf. forslag 1 over.»
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Det kom spørsmål om hva som er grisete nudelspising. Det ble sagt at vi trenger en
jurist til å tolke dette. Interimførstesverdmannen sa at vi har en jurist: ridder
mørkefyrste IV Ole-Kristian Olsen. Interimmørkefyrsten ville ha kriminell
etterforskning av hvem som stod bak nudelpapirrot på Imladris i dag.
e

Diskusjonssak: Anskaffelse av mikrofon til rollespillere.
A

«Kjøpe en god mikrofon til Imladris for rollespill og andre arrangement. Elkjøp har
åpent kjøp slik av vi kan teste den.»

B

Mange imladrister kjører rollespill helt eller delvis via nett. Et slikt innkjøp vil være
et positivt incitament til spilledere om å ta vare på gamle imladrister og å bringe
nye spillere til den fantastiske verden av «eventyr, fantasi og science fiction, i form
av litteratur, spill og film.»

C

Interimstyret oppfordrer årsmøtet til å diskutere saken og komme med
instruerende meninger. Er ønsket og behovet stort nok til at vi skal bruke penger
på dette, og hvor mye penger er vi villige til å bruke på dette?

D

Utveksling:
I

Hvordan skal dette brukes? Årsmøtet kan bestemme at noe slikt skal
begrenses til for eksempel kun på campus, kun én dag, eller lignende.

II

Rollespill er veldig godt dekt nå, med de mange store innkjøpene som ble
gjort i fjor; det er kanskje ikke behov for å prioritere innkjøp av flere system
i år, og heller sette av penger fra rollespillbudsjettposten til innkjøp av
denne.

III

Mikrofonen kan muligens også brukes til dokumentering av styremøter om
det skulle være behov for slik dokumentasjon.

IV

Til rollespill, hva med anskaffelse av et godt nettkamera også?

V

Mikrofon har stor anvendelse i rollespill. Mange har venner som bor andre
stedet, i andre land, andre sted i Norge. Men en mikrofon har også
anvendelse innen mange andre felt. Skal vi legge alt på rollespillerne?

Vedtaksforslag:
Årsmøtet innstiller styret til å sette av inntil kr 4 000 til innkjøp av mikrofon innen
vårsemesteret 2020. Styret skal se om de greier å finne en mikrofon som er i stand til å tjene
de oppgavene som kreves, og fordele denne kostnaden over budsjettet etter godt skjønn.
Vedtak:
Win (11 for, 2 mot, 6 avholdende)
f

Forslag lagt fram av medlemmene på årsmøtet:
A

Få ei utlånsbok til bokhylla.
«Iver +5» Iver Toft Tomter ankom nå, kl. 21.54.
Vedtaksforslag 1:
Vi skal ha både database og bok.
Vedtak:
Epic fail.
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Vedtaksforslag 2:
Vi skal ha kun bok.
Vedtak:
Win (18 for, 1 mot, 2 avholdende)
Styret fikser dette
B

Tor-Ivar gis «jurist av Imladris» som tittel.
Dette er fordi Tor-Ivar har gjort en veldig god jobb med å sette opp vedtektene for
Imladris og dessuten statuttene, samt å være god til å gi råd og hvordan ting skal
fortolkes. Med bakgrunn i dette gis han tittelen «jurist av Imladris» med rett og
plikt til å fortolke Imladris’ regler og gi siste ord i hvordan en statutt eller ei vedtekt
kan tolkes.
«Med dette kan han jo bare bestemme hvordan alt skal tolkes?»
«Det er jo det han gjør allerede.»
Er «jurist» middelaldersk? Ja, det går tilbake til romerne og dessuten
Mesopotamia.
Nytt forslag til tittel er «lovkyndig». Et annet forslag er «lovens lange bart».
Vedtaksforslag 1:
Han tildeles rettigheter som notert over.
Vedtak:
Win (10 for, 2 mot, 6 avholdende). Interimførstesverdmannen var avholdende.
Vedtektsforslag 2:
De tre titlene stemmes over ved aktiv votering.
Vedtak:
Jurist av Imladris: 7
Lovkyndig: 8 (med interimmørkefyrsten)
Lovens lange bart: 14 (med interimmørkefyrsten).

C

Tellekurs for styret.
Vedtaksforslag:
Dette er en ikke-sak.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

D

Allergiliste for bruk m/kjøleskap. Saken er primært et spørsmål om å ha
allergivennlige varer. Årsmøtet foreslo at man enten legger en lapp i ønskebrønnen
eller går rett til kjellermesteren. Saken ble behandlet raskt fordi «det bare må være
sånn», så det er en åpenbar sak.

E

Oda Nelie Bårdslett gis tittelen «helseheksa».
I

Bakgrunn: Hun har tatt initiativ til å begrense spredning av demoniskbuboniske entiteter blant foreningas edle deler, eller steder; dette inkluderer
virale agenter. Imladris sier at det er ingenting galt med
utenomekteskapelige aktiviteter så lenge alle parter samtykker.
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II

Helseheksa har rett og plikt til å plage medlemmene med helsa deres. Dette
er vagt, men det er greit.

III

Det ble foreslått at noen skulle få tittelen «trassig, liten jævel».

Vedtaksforslag:
Hun tildeles tittelen som notert over med alle rettigheter og plikter som var å lese der.
Vedtak:
Win (13 for, 2 mot, 6 avholdende). Vi trenger egentlig ikke å telle at Emil er avholdende.
F

Forslag til slagord for Südetenland: «B(l)ücher macht frei» og
«Ordnungsbibliothekar» ble bifalt av kaosbibliotekaren.
I

Vi er norsk, så vi har lov til å kødde om Blücher.

II

Ordnungsbibliothekar har ansvar for å mase på folk om å levere inn og så
videre.

Vedtaksforslag:
Vedtas ved akklamasjon, som beskrevet over.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
G

Tårnherrer skal erklæres trollmennfolk og ha rett til å spille på runebomme.
Vedtaksforslag:
Vedtas ved akklamasjon, som beskrevet over.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon

H Hawaiiansk ambassadør
Allerede vedtatt.
I

Jonas Fladset Hoel tildeles tittelen «den distre» & «minor». Han er en ekstremt
hyggelig og behjelpelig person. Han får rett til å være distre og glemme ting etter ti
minutter.
Vedtaksforslag:
Vedtas ved akklamasjon, som beskrevet over.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon
Oda var sint, men er ikke så sint nå lenger, så sak 15 ble fjernet fra lista.

J

Alle seidmennfolk fortjener seigmenn.
Vedtaksforslag:
Vedtas ved akklamasjon, som beskrevet over.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon

K

Ingen mørkefyrstetaburettbærende personer kan gi titler (én eller flere) til seg selv.
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Vedtaksforslag:
Vedtas som over.
Vedtak:
Win (13 for, 2 mot inkludert to mørkefyrster, 3 avholdende)
L

Kjellermester Ida Rabben Trælnes skal få tittel «kjæftesmella» med rett til å kjefte
på alle fremtidige styrer pga. hennes iherdige innsats i å gjøre akkurat dette i løpet
av tida si som kjellermester.
I

Det ble påpekt at dette kunne være negativt for personen, og i stedet ble det
foreslått «ekte kvinnfolk» i stedet for.

II

Hun ønsket det selv, og oppfattet det ikke negativt.

Vedtaksforslag:
Vedtas som opprinnelig notert.
Vedtak:
Win (11 for, 0 mot, 6 avholdende).
M Thor-Arne Sørlie ber om tittelen «rottepornograf» med ansvar for onsdagserotika.
Han får rett og plikt til å formidle erotikk til villige medlemmer.
Vedtaksforslag:
Dette tildeles med bakgrunn i arbeidet hans med rottesex.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
N

Spør Øystein:
Tor-Ivar får tittelen «titteltøs» fordi han har så Satans mange titler. Han får plikt og
rett til å skrive ned alle titlene sine hver gang han selv skriver seg inn i Imladrispapir. Han gis tittelen grunnet det ekstremt gode arbeidet med å samle inn titler
under tida si i Imladris, til tross for at han ikke har skaffet seg selv noen av de
titlene han har fått.
Et forslag nummer to er «tittelløs tøs».
Vedtaksforslag 1:
«Tittelløs tøs».
Vedtak:
Fail (4 for, 8 mot, 6 avholdende)
Vedtaksforslag 2:
Alt som skrevet i det første forslaget.
Vedtak:
Win (12 for, 2 mot, 7 avholdende).
Til interimtårnherren, atter avholdende: «Går den hånda di opp automatisk?»

Sak 9 avsluttet! Joho! Masse jubel fulgte.
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10 Fastsette medlemskontingent
a

Interimstyret innstiller til ingen økning av medlemskontingenten. Økonomi skal ikke
være ei hindring for å bli medlem av Imladris.

b

Imladris er glad i vennene sine.

Vedtaksforslag:
Kontingenten vedtas ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

11 Vedta budsjett
Ved tårnherre Rydningen. Se vedlegg 3. Kommentarer:
a

Det foreslås at inntekt på kjøleskap økes slik at budsjettet går i balanse.

b

Hvorfor søkes det om så lite fra Studentparlamentet? Vi forventer ikke å få mer.

Vedtaksforslag:
Budsjettet vedtas med økning av kjøleskapspostens inntekt for å dekke utgiftene til kjøleskapet, så
dette økes med 6 000 kroner, og de overskytende 2 500 settes på rollespill for å dekke innkjøp av
mikrofon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

12 Behandle organisasjonsplan
Interimstyret innstiller til ei endring i organisasjonsplanen, jf. vedtektsendringa i sak 6. Se
vedlegg 4.
Vedtaksforslag:
Vedtas som over med tilføyelse av piler for å vise at lilleknektene er underlagt knektene.
Vedtak:
Epic win.
Det er ikke behov for å tegne inn ambassadøren eller Ordnungsbibliothekar, ettersom disse
strengt tatt ikke har noen betydning for hvordan foreninga er organisert.

13 Foreta følgende valg:
Interimstyret henstiller til at valgkomitéens forslag om at det sittende interimstyret videreføres,
gjøres ved akklamasjon. Dersom noen ønsker at det skal foretas ordinært valg, én og én posisjon
av gangen, har de full anledning til det. Forslaget til nytt styre er jamfør postene som står i det
nedenunder.
(Referentens kommentar:
Da årsmøtet valgte å gjøre valg av hele styret samlet ved akklamasjon, står kandidatene slik de ble
presentert nedenfor, etterfulgt av valgresultatet.)
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Følgende skulle velges:
a

Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i livene våre:
som samler troppslederne jevnlig for å tilrettelegge for framtidige slag, som får andre til
å gjøre oppgavene sine, slik en god leder skal, og som påtar seg all skyld overfor media
når ting går galt, og har fått trening fra storinkvisitøsa i «å legge seg flat».
Valgkomitéens kandidater:
A

interimmørkefyrste IX8/10 framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen

Valgkomitéens innstilling:
interimmørkefyrste IX8/10 framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen, som har utvist
en behagelig interesse for å bivåne eller delta som medhjelper eller mottaker av Odas
piskeslagutdeling.
b

4 – fire – styremedlemmer og 2 – to – reservedeler:
A

Vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste livene våre:
som fører regnskapet og besørger at vi ikke bruker mer penger enn hva han eller
hun har lagret i Imladris’ tårn, men likevel ønsker seg vollgrav.
Valgkomitéens kandidater:
I

interimtårnherre Emil Rydningen

II

Leo Sem

Valgkomitéens innstilling:
interimtårnherre Emil Rydningen, som sparer stemmen sin.
B

Vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak trona:
som har kontroll over Imladris’ arkiv, medlemsoversikt, statuttene og vedtektene,
og fører referat fra møtene våre med ivrig (blekk)bespruting av protokollboka.
Valgkomitéens kandidater:
I

interimstorinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett

II

interimførstesverdmann ridder klemmefyrste mørkefyrste V Tor-Ivar
Krogsæter

III

interimmørkefyrste IX7/10 framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen

Valgkomitéens innstilling:
interimførstesverdmann ridder klemmefyrste mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter,
som liker lakk og lær og stødige piskhender.
C

Vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter:
som har kontroll over Imladris’ marked (kjøleskap), besørger påfyll av det, og for
øvrig har et ekstra overblikk over hva vi har av aktiva, og planlegger erobring av
territoriene Paddeborg, The Snotling Cave og øvrige potensielle rom.
Valgkomitéens kandidater:
I

interimkjellermester Ida Rabben Trælnes

Valgkomitéens innstilling:
interimkjellermester Ida Rabben Trælnes, tilhenger av imladrisk «kos»
D

Vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og
generalissimus/generalissima:
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som er ansvarlig for å koordinere kommunikasjonen særlig mellom knektene og
styret når Imladris arrangerer aktiviteter, og finne frem pisken når folk ikke gjør de
oppgavene de har tatt på seg å gjøre.
Valgkomitéens kandidater:
I

storinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett

II

førstesverdmann ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs
mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter
Magnus Sæten

Valgkomitéens innstilling:
storinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett, dyktig pisketaus med stramt blikk, blidt smil,
og snert når det trengs.
E

Vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1) og vår alles reservedel № 2, sīc
(varamedlem 2):
I

ansvarlige for ingen ting, annet enn det de bes om;

II

vikariere på styremøter dersom noen av de faste styremedlemmene ikke kan
stille;

III

samt overta styreverv dersom noen av de faste styremedlemmene ikke
lenger kan utøve vervet sitt.

Valgkomitéens kandidater:
I

May Isabell Hansen (trakk kandidaturet sitt via beskjed til mørkefyrsten)

II

Ane Eliassen

III

Dashiel Naea Stevens
storinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett

Valgkomitéens innstilling:
interimreservedelene Ane Eliassen og Dashiel Naea Stevens får bidra til styrets
erotiske utvikling.
Før gjennomføring av valget ble alle de foretrukne kandidatene utspurt om eventuell
ugildskap.*
a

Mørkefyrste X framslengførar Øystein sitter i styret til pensjonistforeninga Ruphus som
reservedel. Årsmøtet hadde ingen innsigelser på denne ugildskapen.

b

Tårnherre Emil har ingen tilknytninger på universitetet for øvrig. Årsmøtet hadde ingen
innsigelser på denne manglende ugildskapen.

c

Ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs mørkefyrste V Tor-Ivar har ingen
tilknytninger på universitetet for øvrig. Han er instruktør i Tromsø taekwon-do-klubb,
men det er ikke relevant. Årsmøtet hadde ingen protester på denne ugildskapen.

d

Kjellermester «kjæftsmella» Ida har styresete i Hyperion Nord; dette er ikke å anse som
interessekonflikt. Hun er også leder for Grå liste.

e

Oda var medlem av Nakama, men er ikke det nå lenger, og står for øvrig på Grå liste.
Årsmøtet hadde ingen protester på denne ugildskapen. Årsmøtet hadde ingen
innsigelser på denne ugildskapen.

* Med valget allerede gjennomført, og dette kun refererer til prosessen fra over, tas titlene med her.
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Styret spurte årsmøtet tre ganger om de hadde noe imot at velge interimvalgkomitéens
forslag ved akklamasjon.
Vedtaksforslag:
Styret velges ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
f

Velge en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer.
A

Interimstyrets innstilling:
Sittende valgkomité har vært utmerket ledet og har arbeidet glimrende. Vi
innstiller årsmøtet til å videreføre valgkomitéen til neste år.
Leder:
Petter «Quintus» Johansen
Han er medlem 1: gudspartikkelen Nicolai Stangness
Også medlem 1: vyrde Åsmund Aqissiaq Kløvstad

B

Vara: Ingen kandidater foreslått, så styret ber årsmøtet om forslag til kandidater
som kunne tenke seg å gjøre minst mulig, og fortsatt ha noe å skrive på CV-en sin.
I

Mørkefyrste IX Jonas II «den distre» «minor» Fladset Hoel melder seg som
vara. Jonas har, sjokkerende nok, vært leder for foreninga før. Årsmøtet
hadde ingen protester på denne såkalte ugildskapen.

II

Magnus Sæten nomineres som vara; han godtok nominasjonen. Han har
ingen interessekonflikter. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Vedtaksforslag:
Valgkomitéen velges som nevnt over.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
g

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. sak 12.
Her var det, slik det bruker å være, ingen saker å diskutere.

Årsmøtet ble hevet kl. 2255. Det var langt!
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Vedlegg

Vedlegg 1: Årsmelding for 2019
Om styret og administrasjonen
Etter årsmøtet lørdag 27. januar 2019 ble nytt styre bestående av mørkefyrste IX Jonas II «minor»
Fladset Hoel, tårnherre Emil Rydningen, førstesverdmann Oda Nelie Bårdslett, kjellermester Ida
Rabben Trælnes og storinkvisitøs Øystein «[sett inn tittel her]» Sælebakke Jacobsen, samt
reservedel № 2 Dashiel Naea Stevens og reservedel № 2 Aleksander Leonhardsen. Det nye styret
ble konstituert torsdag 12. mars 2019. Styret har gjennomført seks formelle styremøter og
behandlet 158 saker, samt hatt ett tillitspersons-/knektemøte.
Det har vært enkelte utfordringer i overgangen til det nye styret. Selv om styret – foruten Ida og
reservedelene – allerede hadde erfaring fra styrearbeid for Imladris, ble mye av arbeidet
gjennomført fordi storinkvisitøsa var flink til å bruke knektene. Det forrige styret greide ikke
vellykket å overføre oppgavene til det sittende styret, og det sittende styret kunne med fordel ha
vært flinkere til å spørre andre veteraner i foreninga om hjelp til arbeidet. For øvrig har mye av
styrearbeidet vært skjøttet av få styremedlemmer.
I år greide Imladris å sende representanter til Hyperions landsting; disse var førstesverdmann
Bårdslett og kjellermester Trælnes. Kanskje viktigst av det som ble tatt opp der – for Imladris’
del – var overgangen Hyperion ønsker til særforbundsmodellen. I en slik modell vil foreninger
som Imladris, som har svært varierte aktiviteter og ikke enkelt faller inn under én paraply, passe
dårlig inn, og kanskje ikke lenger ha en reell plass. Dette betyr ikke at Hyperion ikke ønsker oss
lenger, men heller at vi må arbeide for å få til en struktur som rommer mangefasetterte
foreninger som Imladris; forslaget som har blitt lagt fram, er å ha et eget særforbund for
studentforeninger og tilsvarende.

Viktige arrangementer
Vi hadde mange fine arrangementer i 2019. Det ble organisert to rollespill Meet & Greets i 2019,
ett på vårsemesteret og ett på høstsemesteret. Det på vårsemesteret hadde 22 deltakere, mens det
på høsten hadde mellom 50 og 60! Påskeladris var et veldig koselig arrangement vi hadde i påska,
for medlemmene våre som ble i byen i påska – og dessuten ikke-medlemmer – og ville finne på
noe nerdete med venner. Det ble servert mandariner og Kvikk-lunsj og vi spilte brettspill ilag.
«Mr. Imladris» var en avslappet skjønnhetskonkurranse-LARP arrangert 4. mai med tre deltakere, fem dommere og en handfull publikum i kinoen på teorifagbygget. «Mr. Imladris» var ikke
bare for menn, men for folk som i det hele tatt følte at de kunne bære tittelen «Mr. Imladris»,
altså folk som hadde de metaforiske ballene til det. Det var ikke en ordentlig skjønnhetskonkurranse, for deltakernes skjønnhet ble ikke vurdert; de var alle kjempefine og tiltrekkende med
hevet øyenbryn. Det var spørsmål, det var kostymekonkurranse (ɔ: cosplay-konkurranse) og det
var rollespilling av en badedraktkonkurranse. Hoveddommeren, som også var konferansieren,
samt deltakerne hadde til og med egen entre med musikk. I talentdelen av konkurransen ble
Will Stock, ikledd chainmail bikini, kåret til vinner da han viste fram de mystiske evnene til å ta
oppvasken! Til slutt, etter å ha imponert dommerne, vant han selve «Mr. Imladris»-tittelen også.
Årsmøteprotokoll 2019, skikkelig
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Ekstraordinært årsmøte, med tilhørende halloweenfest ble arrangert 31. oktober. Vi leide den
gamle historikerkantina og pynta med skrekkelig skummel pynt. Jonas ble under dette møtet
offisielt slått til mørkefyrste (han hadde strengt tatt ikke vært det fram til nå, fordi formalitetene
med seremoniene ikke var blitt fulgt), og etter dette ble den tradisjonelle goblinkaka avduket og
fortært. Folk dukket opp i kule kostymer og vi hadde kostymekonkurranse, som Will Stock vant.
Folk hadde det kjempegøy, spiste masse godteri og dansa.

Årets gang for øvrig
Det har vært et veldig godt år for Imladris, spesielt rekrutteringsmessig. Vi fikk så mange nye
medlemmer i høst at vi gikk tom for plass på lista vår over ledige medlemstall for 2019, og var
nødt til å tegne inn nye rader med penn! Av 148 registreringer var 51 av dem fra nye medlemmer.
Ellers har Imladris med hjelp fra driftsavdelingen v/Frode Lien og bærehjelp fra medlemmene
våre – da spesielt med mye innsats fra ridder Tor-Ivar Krogsæter – fått nye sofaer, som økte både
kvaliteten på og antallet sitteplasser. Endelig kan vi være litt mer sikker på at sofaen man sitter på
ikke kollapser hvis man setter seg litt for hardt ned i den! Hurra! (Og at den ikke inneholder
kroppsvæsker fra medlemmers nattlige aktiviteter.)

Økonomi
Økonomisk sett har 2019 vært et noe konservativt år. Styret mislyktes i å søke om støtte fra
Studentparlamentet i tide, som førte til at vi hadde mindre penger å gå på gjennom året. Vi
mottok også noe mindre støtte fra Hyperion enn det ble budsjettert for. Likevel har de store
planlagte innkjøpene for året – blant annet et nytt kjøleskap – fortsatt blitt utført, og foreninga
klarte seg godt økonomisk gjennom året, hovedsakelig takket være sparemidlene fra 2018.
Foreningen gikk med et stort underskudd i 2019. Det burde bemerkes at støtten fra SP, som var
budsjettert til å være 20 000, ikke ville være nok til å sette foreningen i overskudd. Likevel er
økonomien til Imladris fortsatt sunn, men fremtidige styrer må vurdere langsiktige metoder for å
få økonomien i balanse igjen.

Øvrige aktiviteter
Vi har hatt særdeles høyt aktivitetsnivå gjennom 2019. Av de 220 loggførte hendelsene i 2019
deltok 1 086 personer på de 205 aktivitetene der antall deltakere ble loggført; dette er ei økning
fra 2018, der det var notert 194 loggførte hendelser med 1 059 personer; og gjennomsnittlig var
det 5,3 personer som deltok per aktivitet, mot 2018s 5,48.
Det var gjennomsnittlig 4,81/3 brettspillaktiviteter per måned (median: 5), med 63 loggførte
hendelser. Rollespill hadde 101 loggførte hendelser og 30 aktive grupper. Ikke uventet er D&D
5th ed. suverent størst med 11 grupper og 38 aktiviteter, men Hackmaster har faktisk forestått 4
grupper med 9 aktiviteter og tar andreplass. Innen kortspill – 49 hendelser – dominerte som
ventet Magic: the Gathering, med Cards Against Humanity på andreplass, og det er artig å se at
også Pokémon har blitt populært. Miniatyrspill hadde ingen noterte aktiviteter, men det er en
situasjon vi mot slutten av året begynte å greie å snu, og miniatyrspillknekten har ivret for å få til
et samarbeid igjen mellom Frostlords og Imladris, slik at Imladris’ gamle miniatyrspilltilbud blir
gjenopprettet. For øvrig har det vært noen drittfilmkvelder og andre viktige hendelser å merke
seg, som f.eks. at vi har fått besøk fra gamle imladrister.
24. september startet Merete opp ny gruppe med Mice & Mystics, som spilte jevnlig utover hele
høsten på brettspillkveldene. Denne gjengen bestod foruten Merete av kun nye spillere, så det var
veldig trivelig å se hvordan dette tradisjonelle imladrisspillet ble videreført til nye kull.

fredag 21. februar 2020

Side 30 av 36

Årsmøteprotokoll 2019, skikkelig

To andre særs viktige hendelser bør òg noteres: Både Jens-Arthur «Schjart» Leirbakk og Tony
Ølstøren, begge gamle imladrister, gikk bort i løpet av 2019. Svært mange av Imladris’ eldre
medlem dro til begravelsen til Schjart, og foreninga ga også en gave til ham både før han gikk
bort, et dikt, og blomster og terninger til begravelsen. Tony Ølstøren ble vi dessverre ikke
oppmerksom på før ei ukes tid etter, og fikk ikke gitt den nødvendige oppmerksomheten til.
Det er mye artig å lese i aktivitetsloggen, og den vitner om at
Imladris huser mange svært ulike grupper. Dette er bra! Det viser
at vi fortsatt evner å favne vidt, at vi er inkluderende, at «solen er
en illusjon» og at «sesongene må snakke sammen»; dette er viktig
filosofi. Det er også lurt å ha «stoppet en mafiaboss … med vold».

Wild Tides episode 4,
The Danger at Dumvater:
Barden ble forvandlet til en
skilpadde. To ganger. DM Dash.
—Aktivitetsloggen 9.10.2019

This month’s Cosmo:
Det gleder oss også at
“Spice up your sex life by bringing:
Shadow of the Demon Lord
Pensjonistforeningen
• Germans on holiday
«Heltene» «reddet» en landsby som var tatt
Bingoligaen (Ruphus)
• The homosexual agenda
over av mindworms ved å drepe alle og
bidrar så sterkt til
• A falcon with a cap on its head”
brenne den ned. 👍
brettspillmiljøet
på
—Aktivitetsloggen 7.5.2019
—Aktivitetsloggen 17.9.2019
Imladris. Vi samarbeider
fortsatt tett med dem, og
de har sine egne kvelder på fredager (som vi er invitert til) og vi har våre på tirsdager (som de er
invitert til). Vi ble også invitert til studentlivkvelden på Studenthuset Driv i slutten av oktober,
der storinkvisitøs Øystein, rollespillknekt Åsmund, brettspillknekt ridder Tor-Ivar og Merete
sørget for å ta med spill og godt humør for å representere oss. Der var det så vidt vi vet bare én
øvrig student som møtte opp, som ikke selv representerte ei forening, og hun ble med i Imladris,
så vi kan trygt si at vi rekrutterte 100 % av studentene som kom til Studentlivdagen. Brettspillkvelden har også vært fin for å integrere «våre nye landsmenn»; den 7.10.2019 står det for
eksempel: «Norsk hele veien. Hurra for Spania! Han er nå medlem.»

Alt i alt kan vi være stolte av hva vi har greid å gjøre for medlemmene i 2019. Imladris har blitt ei
anna forening nå: Med et medlemstall stabilt oppi hundre-og-mange – faktisk 148 unike
medlem – av hvilke 51 var nye, er det viktig å fortsette trenden fra 2019, med flere små fester der
alle kan treffe hverandre, på tvers av ulike grupperinger, slik at vi fortsetter å være ei forening av
stolte nerder. ✊
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Deltakertall: snitt på 5,3 per aktivitet

Av de 220 loggførte hendelsene i 2019 deltok 1086 personer på de 205 aktivitetene der antall
deltakere ble loggført.

Deltakere

Hendelser
Sum mnd.
Snitt per
aktivitet
Måned

21
136

29
143

19
91

9
65

12
48

6
17

1
5

10
99

37
203

43
187

15
81

3
11

6,48

4,93

4,79

7,22

4,00

2,83

5,00

9,90

5,49

4,35

5,40

3,67

Jan
7
10
6
4
6
4
4
20
6
5
20
1
4
4
4
7
7
2
5
5
5

Feb
4
5
6
5
3
5
5
5
6
5
5
6
6
5
5
4
5
10
10
4
4
3
2
5
5
2
5
5
3

Mar
7
5
5
4
6
4
6
8
4
3
5
3
4
4
5
4
5
5
4

Apr
3
3
5
4
15
20
5
4
6

Mai
4
3
4
2
3
4
7
4
3
6
4
4

Jun
3
3
2
3
4
2

Jul
5

Aug
7
4
4
5
55
2
3
6
6
7

Sep
7
4
4
4
8
4
13
7
6
3
5
7
4
6
5
3
6
8
8
6
5
6
5
6
5
5
9
5
3
4
4
2
7
4
5
6
4

Okt
3
3
2
2
2
2
2
2
2
6
5
3
4
3
6
4
3
2
6
6
7
4
4
6
4
14
4
6
3
7
5
3
6
5
4
2
12
4
3
4
4
2
6

Nov
4
4
5
4
5
5
6
10
4
6
3
5
7
9
4

Des
5
4
2
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Vedlegg 2: Regnskap for 2019

Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
UB
Sum
Resultat

Sparebanken
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MTG
RPG
0,00 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2 392,40
0,00
0,00
2 500,00
0,00
5 640,00 3 091,40

Konti IB
Kontanter Konto DNB
200,00 58 112,32
915,00 47 462,99
1 350,00 46 313,88
584,00 45 521,42
1 164,00 41 985,28
1 295,00 41 788,97
589,00 35 389,89
935,00 37 372,19
935,00 39 563,84
2 257,00 35 664,59
605,00 23 668,07
1 515,00 22 515,13
2 005,00 39 261,41

Resultat
Inntekter
Utgifter
5 534,42
13 989,70
4 516,77
5 696,78
12 413,58
13 205,58
5 134,52
8 546,05
6 002,69
6 199,00
2 586,52
8 985,90
2 037,30
55,00
6 790,55
4 598,90
9 669,59
13 568,84
12 435,25
24 787,77
4 429,40
5 582,34
25 084,77
8 337,60
96 635,36 113 553,46
−27 193,10

Budsjettposter og drift - Kun utgifter
MS
BS
KS
Kjøleskap
Drift Arrangement Avskrivning
0,00
0,00
0,00 3 660,90 6 989,00
2 640,80
6 790,00
0,00
0,00
0,00 4 694,58 1 002,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12 693,40 512,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4 230,35 205,00
970,70
0,00
0,00
0,00
0,00 4 801,00
67,00
1 331,00
0,00
0,00
0,00
0,00 8 647,40 338,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3 558,90
40,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 13 318,44 250,40
0,00
0,00
0,00 518,40 495,00 6 828,40 6 232,57
8 321,00
3 485,00
0,00
0,00
0,00 4 614,74 967,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5 416,10 421,50
0,00
0,00
17 080,9
14 263,50 10 275,00
0,00 518,40 495,00 72 464,21
5
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Vedlegg 3: Budsjett for 2020
Inntekter:

I år:

I fjor:

Studentparlamentet

15 000,-

20 000,–

Hyperion

10 000,-

25 000,–

Frifond

5 000,–

—

Kontingent

13 000,–

12 000,–

Kjøleskap

75 000,–

—

Grasrotandelen

1 000,–

—

Magic

7 000,–

—

Arrangement

5 000,–

—

Representasjon

5 000,–

—

151 000,-

57 000,–

I år:

I fjor:

Brettspill

4 500,–

4 500,–

Kortspill

3 500,–

4 000,–

10 000,–

4 500,–

Rollespill

3 000,–

9 000,–

Miniatyrspill

7 000,–

4 000,–

Arrangement

28 000,–

18 500,–

Drift

9 000,–

13 000,–

Südetenland (bokhylla)

7 000,–

—

Kjøleskap

81 000,–

—

Gaver o.l.

2 500,–

—

155 500,–

57 500,-

SUM

Utgifter:

Magic: the Gathering

SUM

Vi budsjetterer med minus for å bygge opp biblioteket bl.a. m/sparepengene. Vi forventer
inntekter fra deltakeravgift etter følgende: nyttårsjuletrefest, halloween og CONcil of Elrond, à 50:
kr 1 000,– hver; The Golden Snotling og The Silver Skink à 100: kr 1 000,– hver. Hyperion justeres
ned, siden det forventes store organisasjonelle endringer der. Til arrangement har vi beregnet ut
fra følgende cirkabeløp: nyttårsjuletrefesten 2019 var 81/2 k, Verdens brettspilldag 5 k, halloween
5 k, ImLANdris 2 k, CONcil of Elrond 2 k, TGS/TSS 4 k og Påskeladris 11/2 k.
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Budsjettet for 2020 er mer detaljert enn tidligere år. Dette skyldes et ønske om å få bedre oversikt
og kontroll over økonomien etter at foreningen har vokst. Interimstyret innstiller fortsatt til en
sterk satsning på arrangementer for å samle foreningen ved å skape opplevelser som alle kan dra
glede av. Minatyrspillposten er satt kraftig opp for å tilrettelegge for en gjenoppvekking av
minatyrmiljøet på Imladris, hovedsaklig på bekostning av rollespillposten som styret føler ikke
trenger stor oppfølging i år.
Etter stor etterspørsel har det også blitt opprettet en egen utgiftspost for innkjøp av diverse
litteratur til bokhylla, siden styret tidligere har slitt med å gjøre avgjørelser om ønskede innkjøp
av bøker uten et klart mandat fra årsmøte.
Til slutt kan det påpekes at styret har vurdert muligheten om å søke om støtte fra Frifond for
større arrangement i 2020, og har satt et konservativt estimat på hvor mye vi kan forvente å få
tildelt gjennom året.
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Vedlegg 4: Organisasjonsplan
Denne planen viser Imladris’ interne organisasjon, samt hvordan Imladris som organisasjon står i
forhold til Universitetets organisasjon. Det understrekes dog likevel at Imladris er ei frittstående
forening. «Imladris» i organisasjonsplanen, skal forstås som Imladris’ samlede medlemsmasse. I
og med at styret er Imladris’ representanter vil det være disse som representerer organisasjonen
utad; de må samtidig kunne svare for representasjonen innad.
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Søknad om driftsstøtte fra
semesteravgiftsfordelingen for Science Fiction og
Fantasy Foreningen Arctic Sector.
Navn og adresse på leder 2020:
Petter Johansen
Tunvegen 38 D-10
46 55 33 44
Navn og adresse på kontoansvarlig 2020:
Ingvild Kristiane Myrvang
Olastien 10, rom 415, 9012 Tromsø
95 87 42 42
Navn og adresse på nestleder 2020:
Ane Eliassen

Smørbukklia 8 9010 Tromsø
90 81 74 80

Navn og adresse på styremedlemmer 2020:
Corine Alexis Faehn
Stakkeveien 12, room 102, 9018 Tromsø
40 57 10 21
Navn og adresse på styremedlemmer 2020:
Øystein Jacobsen
Olastien 10, rom 415, 9012 Tromsø
48 21 04 67

Formål og planlagte aktiviteter:
Arctic Sector har som sitt formål å være en organisasjon for studenter og ansatte
ved UiT som er interesserte i Science Fiction og Fantasy å få flere interesserte disse
sjangrene som vi mener er viktig. Vi mener at dette er med på å skape et
vedvarende studentmiljø , som har fokus på trivsel og samhold blant studentene. I
tillegg har vi faglig diskusjon rundt budskapet i filmene og den vitenskapelige
“realismen” innen science fiction og de ulike kreative, magiske og mystiske
aspektene innen fantasy.
Våre vanlige aktiviteter er å vise filmer på onsdager og serier i helgene, dette er
enten filmer eller serier fra vårt eget serie og filmbibliotek eller serier og filmer som vi
låner fra medlemmer. Vi prøver stadig å legge flere filmer og serier til i biblioteket
vårt. Når Science-Fiction og Fantasy filmer kommer på kino drar vi ofte ut for å se på
disse. Vi har tilgang til ha visninger på universitetets kinosal, som betyr at vi kan vise
filmer og serier lettere og for flere personer. Planene våre for 2020 – 2021 blir da å
opprettholde Sci-fi aktivitetsnivået med de modifikasjoner som Korona epidemien

medfører.
Science Fiction og Fantasy foreningen Arctic Sector søker derfor om kr. 15000
(femten-tusen kroner) i driftsstøtte for driftsperioden H2020 - V2021. Disse midlene
vil bli brukt til å utvide serie og filmbiblioteket vårt, kino utflukter og andre sosiale
arrangementer. Dette er begrunnet i vår økning i aktivitetsnivået som resultat av våre
utvidelser til både å starte med ukentlige serie visninger og i tillegg fra i år av å
inkludere fantasy sjangeren.
Vi planlegger også arrangere en sci-fi og fantasy relatert Halloween fest i oktober
måned, gjerne i samarbeid med Spillforeningen Imladris.
Vedlegg: Årsberetningen for perioden H2019 – V2020, fremdriftsplanen fra årsmøtet
2020, regnskap fra perioden H2019 – V2020, budsjett for perioden V2020 –H2021
og referat fra årsmøtet 11 Mars 2020.
Vår foreningskonto er i DNB 1503.59.95932. Kasserer er tilgjengelig gjennom
kontaktinformasjonen gitt ovenfor, og vår forenings e-postadresse er
scififoreningen@gmail.com. Kontaktperson er Petter Johansen og Ingvild Kristiane
Myrvang.
Vi håper på et snarlig positivt svar.
Med vennlig hilsen
Petter Johansen
Styreleder i Arctic Sector
Ingvild Kristiane Myrvang
Kasserer i Arctic Sector
Ane Eliassen
Nestleder i Arctic Sector
Øystein Jacobsen
Corine Alexis Faehn
Styremedlem i Arctic Sector

Budsjett for Science Fiction-foreningen Arctic Sector H2020-V2021

Inntekter
Støttemidler fra Studentparlamentet NSU Tromsø

kr

15 000,00

Medlemskontigenter

kr

1 000,00

Overføringer fra 2019-2020

kr

48,00

Inntekter totalt

kr

16 048,00

Filmer og Serier (DVD/Blu-ray)

kr

5 000,00

Lager/Kontorredskaper

kr

2 500,00

Utgifter
Innkjøp av materiale

Bankutgifter

0

Arrangement
Spesielle anledninger og årsmøte

kr

3 500,00

Kinoutflukter+Sosiale sammenkomster

kr

3 500,00

Andre utgifter

kr

1 500,00

Utgifter totalt

kr

16 000,00

Balanse

kr

48,00

Fremdriftsplan Arctic Sector H2020 - V2021
Arctic Sector ser at det å konsentrere seg om filmer innen Sci-fi og fantasy ikke er nok. Vi har derfor
besluttet å også begynne med andre aktiviteter og gå for mer samarbeid med andre foreninger for
på den måten være med på å bygge et miljø på Uit. Vi skal opprettholde tilbudet vårt som består av
filmvisninger og starte opp igjen med kino-utflukter. Vi har planlagt å oppdatere film biblioteket.
Vi fortsetter med å sende innkalling til styremøte til alle medlemmer: Arctic Sector sine styremøter
har alltid vært åpne for alle medlemmer. Vi håper at engasjementet vil fortsette å øke blant
medlemmer for saker som hvilke filmer/serier som skal kjøpes inn og vises, hvilke filmer vi skal
organisere utflukter for og forslag til hvordan Arctic Sector skal utvikle seg fremover.
Vi skal i året som kommer fortsette med de tiltak vi har for å bringe informasjon om visninger og
utflukter til studentmassen, d.v.s. plakater og nyhetsbrev via mailingliste, men vi har et ønske om å
heve profilen vår på UiT, for eksempel med en uformell visnings gruppe, og mer engasjement på
facebook. Vi kan gjøre dette først og fremst via direkte rekruttering, StudExpo, DebutUka, og
variasjon i film visninger. For direkte rekruttering har vi en klausul i vedtektene som tillater et
medlem å ta med gjester til visninger slik at vi kan vise filmer til flere uten at de nødvendigvis føler
seg tvunget til å bli medlemmer. DebutUka er viktig, og vi håper å kunne ha en offentlig visning på
ett eller annet tidspunkt i løpet av arrangementet. For variasjon har vi et stort film bibliotek som
utvides løpende.
Vi vil også legge til at en må vurdere aktiviteten en velger å gjennomføre i henhold til Korona smitte
og karanteneregler. Vi har som studentforening et eget ansvar for å sikre våre medlemmers helse.
Det blir derfor ikke gjennomført noen fysiske film eller spill arrangementer i perioden frem til 16
April. Det blir oppfordret til å være sosial over nettet i stedet.

Signatur
Petter Johansen, Leder
Ane Eliassen , Nestleder
Ingvild Kristiane Myrvang, Økonomiansvarlig
Corine Alexis Faehn, styremedlem
Øystein Jacobsen, styremedlem

startet 17:15 avsluttet 21:15 (med pizzaspising og filmen Guardians of the Galaxy)
tilstede, Ane Eliassen, Petter Johansen, Sara Kristoffersen, Corine Alexis Faehn, Adrian
Winje, Tor Stensrud, Ida Rabben Trælnes, Øystein Jacobsen, Margaretha Myrvang, Jens
Heika og Ingvild Kristiane Myrvang. 11 stykk.
Saksliste
sak 0, Møteinnkalling, Referent og møteleder
sak 1, Bestilling av pizza
sak 2, valgsaker
Sak 3, forslag til innkjøp av filmer
Sak 4 Film på Kino
Sak 5, Budsjett
Sak 6 Månedlig, ukentlige visninger og hvilke dager
Sak 7 filmer som vi skal se på UiT
Sak 0, Møteinnkalling referent og møteleder
referat Ane/Petter, Ingvild er møteleder
møtet ble kalt inn via facebook gruppen, og vår epostliste
11 personer ble notert som tilstede og årsmøtet er dermed godkjent
sak 1, bestilling av pizza, bestilt fra Midgard, 5 pizza stor, +6 1.5L brus,
sak 2, valg saker,
valg av leder, Petter Johansen,
valg av nestleder Ane Eliassen,
valg av kasserer Ingvild Kristiane Myrvang,
valg av styremedlem Corine Alexis Faehn,
valg av styremedlem Øystein Jacobsen,

valgt ved akklamasjon
valgt ved akklamasjon
valgt ved akklamasjon
valgt ved akklamasjon
valgt ved akklamasjon

signaturrett til leder Petter Johansen og kasserer Ingvild Kristiane Myrvang
Sak 3, forslag til innkjøp av filmer
Narnia serien
Tremor V
Pirates of the Caribbean
Hobbit spesialutgave? Dårlig film i følge Ingvild
How to train your dragon
Bionicle filmene
Stardust
Resident evil movie newest one 5
de nye Star Wars, filmene 8, 9, Han Solo, osv.
Kill Bill
Harry Potter serien
Sak 4, film på kino!
etter Mai, følge med når filmene kommer
Godzilla vs King Kong november

Ny Dune film desember
Sak 5 Budsjett
foreslått budsjett for 2020-2021 r
utgifter

filmer
kino
lager
arrangementer
annet

Inntekter
Medlemskontigenter inn
Støtte fra Studentparlamentet

5000,3500,2500,3500.1500,-

1000,15000,-

totalt i null
Søke om 15000 kr, dette skal brukes på både arrangement og drift, innkjøp av nye
sci-fi og mer fantasy filmer
Vi har hatt et helt år med problemer pga dårlig støtte i 2019, derfor trenger vi mer
penger for å ta oss inn i alt det som vi ikke fikk kjøpt inn og utført.
Det ble for eksempel ikke gjennomført noen kinoekskursjoner i hele 2019 og så langt
i 2020 pga støtteproblemene.
Det er også en del ekstrautgifter knyttet til å fikse det nye lageret, bokser til film
lagring, det har blitt brukt penger til nøkler og vi har nå et felles nøkkelskap
nær Imladris.
Vi trenger også å gå gjennom alle filmene da det ser ut til at enkelte filmer kan ha
gått tapt under flytting til det nye lageret, det planlegges alfabetisk listing av
alle filmene og oppdatering av listene for hvilke serier vi har.
Arrangementer
En ønsker å ha mer sosiale sammenkomster også utenom filmvisninger, og
kinoekskursjoner, her i blant spillkvelder, temafester og temahelger.
Sak 6 Månedlig, ukentlige visninger og dager
arrangementer fester debutuka
spillkvelder, 17:15 mandager 3, onsdager 3, torsdager 5 mest for torsdag,
filmkvelder, temadager i helgene, se flere filmer innen en type, film serier
f.eks Zombie, Anime, osv en gang i måneden
Sak 7 filmer som vi skal se på UiT
frem til vi har fått pengene kan vi ha en månedlig visning
aliens movies, weekend

LORTL,
Originale Star Wars trilogien, May the 4th
Avsluttet ved å se Guardians of the Galaxy filmen og spising av pizza, avsluttet kl 21:15.
referenter Petter Johansen (laptop) Ane Eliassen (mobil)

Inntekter
Støttemidler fra Studentparlamentet NSU Tromsø

kr

0,00

Ekstraordinært årsmøte arrangementstøtte

kr

3 500,00

Ringenesherre event for debutukene arrangementstøtte

kr

4 100,00

Medlemskontigenter

kr

1 100,00

kr

8 700,00

Filmer (DVD/Blu-ray) utenom arrangementer

kr

0,00

Kontorredskaper/Lager

kr

260,00

Bankutgifter

kr

0,00

Ekstraordinært årsmøte

kr
kr

2 080,00
3 408,00

Kinoutflukter+Sosiale sammenkomster

kr

0,00

Ringenesherre i debutukene arrangementer

kr

2 904,00

Utgifter totalt

kr

8 652,00

Balanse 16.09.2019

kr

48,00

Utlån av utstyr
Renter
Totale bankinskudd

Inntekter totalt

Utgifter
Innkjøp av materiale

Arrangement
Årsmøte

Regnskapsåret går fra H2019 til V2020 pga når en mottar støttet
fra Studentparlamentet og sci-fi/fantasy film sesongen

Årsberetning for Science Fiction og Fantasy Foreningen
Arctic Sector for perioden H2019 / V2020
Arctic Sector har i 2019-2020 hatt en vanskelig periode dette på grunn av mye kaos rundt
støttemidler og arrangementstøtter utbetalt først lenge etter at arrangementene ble utført. Dette
har ført til at en ikke har kunne opprettholde normal drift i 2019-2020..
Petter og Ingvild satt med eget bord på StudentExpo under DebutUka 2019, det ble spilt av
soundstracks, delt ut informasjonsmateriell og flere interesserte nye og gamle studenter var innom
vår informasjonsbod. I år var dette utendørs, vi ser helst at StudenExpo er innendørs pgs regn. Det
ble da også invitert til første filmen i spesialutgave Ringenes herre trilogien, derav de to andre
filmene ble vist på andre onsdager under og like etter Debutuka. Disse arrangementene var en stor
suksess med over 30 besøkende på hver av visningene.
Det ble også utført visninger av Babylon 5 serien annen hver lørdag, her med svært varierende
besøksaktivitet.
Vi har og utvidet vårt filmbiblioteket har ikke blitt utvidet med annet enn Gremlins I, og noen fantasy
filmer som ble donert til foreningen av Ida Rabben Trælnes.
Sci-Fy foreningen har nå fått flyttet seg vekk fra det muggbefengte lageret i kjemifløyen på
Realfagsbygget til det utmerkede lageret som disponeres av studentparlamentet. Det planlegges å
kjøpe inn bedre kasser til filmene da vi kasserte vårt gamle filmskap pga mugg problemene fra det
gamle lageret.
Grunnet økonomien har det ikke blitt arrangert en kino utfluktet utover året
Det ble også utført en vellykket test spillkveld med bruk av snacks samt en juleavslutning, det
planlegges å bli gjort utallige ukentlige spill aktiviteter og månedlige tema aktiviteter.
Tross alt dette har Sci-fy foreningen Arctic Sector klart å øke sin medlemsmasse og ser lyst på
fremtiden, gjennom å øke vår innkjøpsevne planlegger vi å øke vårt filmbibliotek til både fantasy og
science fiction.

Søknad om tildeling av
semesteravgiftsmidler
Tromsø prehospitale studentforening
(TROPS)
Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges Arktiske universitet

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Fredrik K. Alfhei

Økonomiansvarlig: Henrik N. Bjørklund

Telefon: 988 04 861

Telefon: 416 83 219

Epost: TROPS113@gmail.com

Epost: TROPS113@gmail.com

Hei! Vi i TROPS søker med dette om tildeling av semesteravgiftsmidler. Vi
er fortsatt en relativt ny studentforening, og tar gledelig imot tilbakemelding
ved eventuelle mangler i søknaden.
Se vedlagt protokoll fra generalforsamling 04.11.2019. Vi har også lagt ved
vår opprinnelige plan for vårens semester, selv om det nå av åpenbare
grunner ikke vil være mulig å overholde denne planen, og alle
arrangementer etter 12. mars derfor er lagt på is. Foreløpig har vi som
målsetning å gjennomføre opprinnelig planlagte aktiviteter så snart som
mulig. En tentativ framdriftsplan for resterende del av dette semesteret, evt.
neste vil være tema for neste styremøte. Budsjettet for våren 2020

(vedlagt) er basert på den opprinnelige planen.
Forventet deltagelse på arrangementer: årets første workshop i
traumeundersøkelse hadde et oppmøte på 22 pers, og vi håper å kunne
trekke tilsvarende antall på påfølgende workshops. Vårt første foredrag i
høst med Maren Ranhoff Hov trakk ca. 80 pers, og vi håper det planlagte
foredraget med Per Kristian Hyldmo (når vi en gang får avviklet det) vil
kunne trekke et tilsvarende antall. I skrivende stund har vi 85 medlemmer,
opp fra 65 ved siste søknad om driftsmidler.
Antall vedlegg 5:

1.
2.
3.
4.
5.

Aktiviteter høst 2019
Planlagte aktiviteter vår 2020 (opprinnelig plan)
Regnskap 2019
Budsjett vår 2020
Signert årsmøteprotokoll

Kontoinformasjon:

Kontonummer for utbetaling: 1506 20 47140
Navn på kontoinnehaver: Fredrik K. Alfhei

Med vennlig hilsen,

Henrik Nyvoll Bjørklund
Økonomiansvarlig i TROPS.

TROPS semester høst 2019
Arrangement

Beskrivelse

Ansvarlig Åpent for

Hvor

Dato

Primærundersøkelse og
traumeundersøkelse

TROPS

Medlemmer av
TROPS

MH

Gjennomført

Casekveld

TROPS

MH

Gjennomført

Psykososialførstehjelp

Røde kors

MH

Gjennomført

Prehospital hjerneslagsdiagnostikk
med Maren Ranhoff.
Juleavslutning
- Kåringer

TROPS

Medlemmer av
TROPS
Medlemmer av
TROPS
Åpent for hele
fakultetet
Medlemmer av
TROPS

MH

Gjennomført

Ikke
fastsatt

Gjennomført

Luftveishåndtering

TAMS

2 fra TROPS

FOSS

Gjennomført

Traume case

TAMS

4 fra TROPS

MH

Gjennomført

DHLR

TAMS

2 fra TROPS

MH

Gjennomført

Foredrag med krigskirurg, Hans
Husum

TAMS

Alle

Cerebrum

Gjennomført

TROPS
Egne workshops

Foredrag
Sosialt
TAMS
TAMS sine
workshops

TROPS

TROPS semester vår 2020
Arrangement

Beskrivelse

Ansvarlig

Åpent for

Hvor

Dato

Medlemmer av
TROPS

MH

28.01.20

Medlemmer av
TROPS

MH

17.03.20
avlyst/utsatt

Medlemmer av
TROPS

MH

20.04.20
avlyst/utsatt

Åpent for hele
fakultetet
Medlemmer av
TROPS

MH

utsatt

MH

avlyst/utsatt

4 fra TROPS

FOSS

08.02.20

TROPS
Workshops

Traume us.

Foredrag

Per Kristian Hyldmo

Sosialt

Quiz?

TAMS sine
aktiviteter

Distriktssykehuset

TROPS
(Magnus og
Henrik)
TROPS og TAMS
(Fredrik og
Morten)
TROPS
(Fredrik, Magnus,
Erlend)
TROPS
(Fredrik, Vegard)
TROPS
(Vegard, Erlend)
TAMS
TAMS

Case-kveld

TAMS

4 fra TROPS

23.01.20

Traume us.

TAMS

4 fra TROPS

30.01.20

Blødningskontroll
Medikamenthåndtering /
administrering

TAMS
TAMS
TAMS

-

TAMS sine aktiviteter kommer inn fortløpende, har sendt forespørsel.

KONTOPLAN
OMLØPSMIDLER
10301 Bankkonto
EGENKAPITAL
29101 Kapitalkonto
DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra semesteravgiften
35300 Driftstilskudd SU
35900 Andre inntekter
KONTORUTGIFTER
67100 Kontorutgifter
67600 Abonnement
67900 Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
68100 Telefon
68500 Porto
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter
73500 Servering utadrettet virksomhet
73505 Konferanser og seminarer
VALG, AKSJONER OG PR
73611 Valgavvikling
73612 Aksjoner og prosjekter
73614 Promotering
SOSIALE TILTAK
73717 Andre sosiale tiltak
73830 Tilskudd til lag/foreninger
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr o.l. i bank
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat
FORDRINGSKONTOER
12600 Fordringer
24299 Kortsiktig gjeld

DRIFTSREGNSKAP - POSTERINGER I POSTERINGSJOURNAL
DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra semesteravgiften
35300 Driftstilskudd SU
35900 Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
KONTORUTGIFTER
67100 Kontorutgifter
67600 Abonnement
67900 Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
68100 Telefon
68500 Porto
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter
73500 Servering utadrettet virksomhet
73505 Konferanser og seminarer
VALG, AKSJONER OG PR
73612 Aksjoner og prosjekter
73614 Promotering
SOSIALE TILTAK
73717 Andre sosiale tiltak
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr o.l. i bank
SUM DRIFTSUTGIFTER
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat

0,00
10 500,00
4 323,00
14 823,00
0,00
0,00
6 431,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 628,00
0,00
0,00
0,00
1,25
410,50
12 469,75
2 354,50

BALANSE
10301
12600
24299

HUSK EVT INNGÅENDE BALANSE VED PERIODENS START
Bankkonto
7 314,25
Fordringer
0,00
Kortsiktig gjeld
-4 959,75
SUM FRI EGENKAPITAL
2 354,50

DATO
Bilagsnummer
01.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
01.04.2019
04.04.2019
08.04.2019
08.04.2019
11.04.2019
02.05.2019
03.06.2019
12.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
20.08.2019
22.08.2019
02.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
02.12.2019
31.12.2019
12.31.2019

DEBET
KREDIT
81300
10301
10301
35900
10301
35900
10301
35900
81300
10301
10301
24299
10301
24299
2
67900
10301
10301
35300
81300
10301
81300
10301
24299
10301
81300
10301
81300
10301
1
73505
24299
24299
10301
81300
10301
81300
10301
81300
10301
10301
35300
81300
10301
10301
80701
3
73505
24299

POSTERINGSTEKST
SUM
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
Februar 2019 For Foretak 00922127956
Betaling for gensere Vipps As Utb.
3 144,00
2000001 Vippsnr 554608
Betaling for gensere Vipps As Utb.393,00
2000003 Vippsnr 554608
Betaling for gensere Vipps As Utb.786,00
2000002 Vippsnr 554608
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
Mars 2019 For Foretak 00922127956
Utlegg for gensere til styret Nora2 Thrana
161,50 Vipps As Utb. 2000004 Vippsnr 554608
Utlegg for gensere til styret Nora Thrana
98,25 Vipps As Utb. 2000005 Vippsnr 554608
Bokstavhuset AS - 17 gensere med
6 431,25
logo
Universitetet i Tromsø
4 000,00Driftstilskudd SU
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb41,50
April 2019 For Foretak 00922127956
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
Mai 2019 For Foretak 00922127956
Nora Thrana
2 300,00
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb44,50
Juni 2019 For Foretak 00922127956
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
Juli 2019 For Foretak 00922127956
Utlegg kaffeutgifter Andreas Valland foredrag
628,00
Maren Ranhoff
Andreas Valland
628,00
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb44,50
August 2019 For Foretak 00922127956
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
September 2019 For Foretak 00922127956
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
Oktober 2019 For Foretak 00922127956
Universitetet i Tromsø
6 500,00
Driftstilskudd SU
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb40,00
November 2019 For Foretak 00922127956
RENTER
1,25
Røde kors seminar psykologisk førstehjelp
5 000,00 Kurs
6.11.2019
ble gjennomført november 2019; faktura forfaller 23.01.2020

aktura forfaller 23.01.2020

KONTOPLAN
OMLØPSMIDLER
10301 Bankkonto
EGENKAPITAL
29101 Kapitalkonto
DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra semesteravgiften
35300 Driftstilskudd SU
35900 Andre inntekter
KONTORUTGIFTER
67100 Kontorutgifter
67600 Abonnement
67900 Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
68100 Telefon
68500 Porto
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter
73500 Servering utadrettet virksomhet
73505 Konferanser og seminarer
VALG, AKSJONER OG PR
73611 Valgavvikling
73612 Aksjoner og prosjekter
73614 Promotering
SOSIALE TILTAK
73717 Andre sosiale tiltak
73830 Tilskudd til lag/foreninger
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr o.l. i bank
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat
FORDRINGSKONTOER
12600 Fordringer
24299 Kortsiktig gjeld

DRIFTSREGNSKAP - POSTERINGER I POSTERINGSJOURNAL
DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra semesteravgiften
35300 Driftstilskudd SU
35900 Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
KONTORUTGIFTER
67100 Kontorutgifter
67600 Abonnement
67900 Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
68100 Telefon
68500 Porto
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter
73500 Servering utadrettet virksomhet
73505 Konferanser og seminarer
VALG, AKSJONER OG PR
73612 Aksjoner og prosjekter
73614 Promotering
SOSIALE TILTAK
73717 Andre sosiale tiltak
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr o.l. i bank
SUM DRIFTSUTGIFTER
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat

BUDSJETT

0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
3 946,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201,50
4 147,75
3 852,25

DRIFTSINNTEKTER
35200
35300
35900
KONTORUTGIFTER
67100
67600
67900
TELEFON OG PORTO
68100
68500
REISEUTGIFTER
70301
MØTEUTGIFTER
73201
73500
73505
VALG, AKSJONER OG PR
73612
73614
SOSIALE TILTAK
73717
FINANSINNTEKTER
80701
FINANSKOSTNADER
81300
ÅRSRESULTAT
88010

FØRES INN HER

DRIFTSINNTEKTER
Tilskudd fra semesteravgiften
Driftstilskudd SU
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
KONTORUTGIFTER
Kontorutgifter
Abonnement
Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
Telefon
Porto
REISEUTGIFTER
Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
Servering møter
Servering utadrettet virksomhet
Konferanser og seminarer
VALG, AKSJONER OG PR
Aksjoner og prosjekter
Promotering
SOSIALE TILTAK
Andre sosiale tiltak
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
Betalingsgebyr o.l. i bank
SUM DRIFTSUTGIFTER
ÅRSRESULTAT
Årets resultat

3 280,00
8 000,00
0,00
11 280,00
3 300,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
11 280,00
0,00

BALANSE
10301
12600
24299

HUSK EVT INNGÅENDE BALANSE VED PERIODENS START
Bankkonto
0,02
Fordringer
8 000,00
Kortsiktig gjeld
-2 293,27
SUM FRI EGENKAPITAL
5 706,75

DATO
Bilagsnummer
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
02.01.2020
23.01.2020
03.02.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
30.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020

DEBET

200302

200331

24299
10301
81300
24299
81300
73500
12600
81300
10301
67100
10301
10301

KREDIT
24299
10301
10301
10301
24299
35300
10301
24299
10301
24299
24299

POSTERINGSTEKST
SUM
Kommentar
Beløp skyldig Tromsø røde kors for seminar i psykologisk
5 000,00
førstehjelp
Seminaret
h2019var i november 2019; fakturaen forfaller 23.01.2
Inngående kortsiktig gjeld
40,25 Nora Thrana
Inngående balanse (årsresultat 2019)
7 314,25
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Desember
40,00
2019 For Foretak 00922127956
Tromsø Røde Kors
5 000,00 Faktura
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Januar 2020
81,50
For Foretak 00922127956
Foredrag Finn-Olav: kaffe og smågodt
500,00 Erlend
Driftmidler v2020
8 000,00 Innvilget; ennå ikke overført
Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Februar 2020 For Foretak
80,0000922127956
Utlegg gensere+skjorter+transfermerker
458,38 Martine
4 stk gensere + 4 stk t-skjorter + 8 transfermerker 3 946,25 Faktura
Utlegg gensere+skjorter+transfermerker
458,38 Erlend
Utlegg gensere+skjorter+transfermerker
916,76 For Henrik og Vegard

er 2019; fakturaen forfaller 23.01.2020

UT

Budsjett
Driftskostnader

Arrangement

Workshops Traumeundersøkelse
Blødningskontroll
Medikamenthåndtering
Foredrag Per Kristian

INN
67100
67100
73500
81300
81300
67900
67900
70301

35300
35200

POSTERINGSTEKST
Driftstilskudd v2020
Tilskudd fra semesteravgiften v2020
Gensere til nye styremedlemmer
Roll-up x1
Kaffe/kaker til arrangementer
Brukeravgift DNB
Utbetaling med KID
Forbruksmateriell (bandasje, o.l)
Forbruksmateriell (pvk, i.v.-utstyr, nåler o.l.)
Flybillett til Per Kristian Hyldmo

SUM
8 000,00
3 280,00
2 300,00
1 000,00
1 000,00
960,00
20,00
1000
3 000,00
2 000,00

Søknad til studentparlamentet
Vedlegg
-

Budsjett våren 2020
Regnskap for foregående periode
Oversikt over organisasjonens aktivitet

Kontaktperson Start UiT
Michael Rane
Nettverksansvarlig Start UiT
Nettverk@startuit.no
974 35 401

Start UiT er en frivillig organisasjon med 32 medlemmer. Organisasjonen arrangerer og
tilrettelegger for innovasjon og entreprenørskap blant studentsamfunnet ved UiT Norges
arktiske universitet. Vi jobber mot å bli et bindeledd for studenter som ønsker å komme i
kontakt med næringslivet, og nøkkelpersoner som kan fremme deres eventuelle
gründervirksomhet. Start UiT jobber kontinuerlig med prosjekter som gjør at studenter
kommer tett opp med næringslivet, der både studenter og bedrifter får store muligheter til å
vise seg frem på suksessfulle arenaer.
I henhold til budsjett og foreløpig beregnet regnskap for perioden søker Start UiT støtte fra
Studentparlamentet med en sum på 100.000, - nok (hundre-tusen kroner). Gjennom studieåret
når vi i gjennomsnitt opp mot 1500 UiT-studenter som er med på våre aktiviteter og
arrangementer, I tillegg har vi aktiviteter og arrangementer månedlig for våre egne
medlemmer. Alle arrangementene i regi av Start UiT er åpen for hele universitetet, og bidrar
sterkt for at UiT Norges arktiske universitet skal bli ledende innenfor studententreprenørskap
og innovasjon. Midlene det søkes om vil være avgjørende både for at vi skal klare å
opprettholde aktivitetsnivået for studentene på UiT, og fremtidig utvikling av entreprenørskap
og innovasjon blant egne medlemmer og studentene generelt på UiT.
Hittil er Start UiT stolt over å være en mangfoldig organisasjon med svært engasjerte
studenter som representerer alle fakultetet ved UiT, utenom Kunstfak. Uten våre medlemmer
ville ikke Start UiT vært der vi er i dag. Med tettere kontakt med næringslivet får
medlemmene våre utviklet seg å erfare hvordan det er å lede egne prosjekter og
arrangementer studentene på UiT får ta del av. Dette er noe Start UiT mener er svært viktig å
erfare før studentene selv skal ut i arbeidslivet etter endt studieløp.

Aktiviteter Start UiT tilbyr studentene i løpet av året er blant annet kåringen av UiTs beste
leder under Lederjakten, forretningsplankonkurransen Venture Cup og en svært lærerik
Podkast som går under navnet Start Samtalen. Fellesnevner for arrangementene er at de både
er studentdrevne, og har et fokus på mulighetene Nord-Norge har for gründerspirer ved UiT.

Lederjakten
I løpet av en til to dager samler vi 40 studenter ved UiT til en dag fylt med caser utformet av
næringslivet. Gjennom et samarbeid med flere deltakere skal de bli testet som ledere i ulike
situasjoner. Casene byr på aktuelle problemstillinger som utfordrer studentene til å finne
tilfredsstillende løsninger. Studentene blir testet på deres samarbeidsvilje, lederevne og
prestasjonsevner.

Venture Cup
Venture Cup er en forretningsplankonkurranse som går ut på å videreutvikle en idé til en
faktisk bedrift man kan jobbe videre med etter arrangementets slutt. Deltakerne får knytte
kontakt med aktører både fra offentlig og privat sektor som har bred kompetanse på
entreprenørskap og idéutvikling. Deltakerne konkurrerer mot hverandre på lokalt, regionalt og
potensielt nasjonalt dersom de er heldig. Et slikt arrangement er med på å skape
morgendagens arbeidsplasser i landsdelen vår. Arrangementet har hatt enorme ringvirkninger
og mange suksessfulle oppstartsbedrifter har tatt del av Venture Cup. Eksempel på dette er vår
egen PAZZING som startet i Venture Cup 2017.

Start Samtalen
Start Samtalen er en podkast som tar opp aktuelle temaer knyttet til entreprenørskap og
innovasjon. Podkasten har per nå fire tilgjengelige episoder på blant annet strømmetjenesten
Spotify. Så langt har det kommet gode tilbakemelding fra lytterne der interessen blant
innovasjon og entreprenørskap har vokst blant studentmiljøet ved UiT.

Start UiT mener innovasjon og entreprenørskap er grunnlaget for kontinuerlig verdiskapning
og håper Studentparlamentet deler likens syn. Vi håper på det sterkeste at det øverste organ
for studentene ved UiT vil bidra til å til at UiT studenter med en gründerspire får muligheten
til å realisere sin idé.

Årsbudsjett start UiT 2020-2021
Inngående
SNN
Remiks
KUPA
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Rektor v/ UiT
Studentparlamentet
Diverse fond
Midler satt av

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

62 000,00
47 000,00
32 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
95 000,00
95 000,00
30 000,00
39 000,00

Resultat

kr 496 000,00

Årsbudsjett start UiT 2020-2021
Utgående
Lederjakten 2020
Start Samtalen (Podcast) Budsjett 2020/2021
Venture Cup Lokal 2020
Venture Cup Regional 2021
Intern kompetanseheving
Strategi samling 2020
Strategi samling 2021
Driftsmidler

Utgifter
Over/underskudd

kr 105 000,00
kr 16 000,00
kr 80 000,00
kr 170 000,00
kr 20 000,00
kr 35 000,00
kr 35 000,00
kr 35 000,00

kr 496 000,00
kr
-

Lederjakten - Budsjett 2020
Inngående
Utgående
SNN
kr 12 000,00 Servering
kr
Remiks
kr 12 000,00 Fotograf
kr
Andre sponsorer
kr 12 000,00 Markedsmateriell
kr
Andre sponsorer
kr 12 000,00 Lunsj
kr
Andre sponsorer
kr 12 000,00 Rekvisitter
kr
Studentparlamentet
kr 20 000,00 Tekniker
kr
Andre sponsorer
kr
5 000,00
Andre sponsorer
kr
5 000,00
Andre sponsorer
kr
5 000,00
Frifond
kr 10 000,00

Resultat

kr 105 000,00 Utgifter
Over/underskudd

45 000,00
5 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
25 000,00

kr 105 000,00
kr
-

Start Samtalen (Podcast) Budsjett 2020/2021
Inngående
Utgående
Studentparlamentet
kr 10 000,00 Leie av publiseringsplattform
Andre sponsorer
kr 3 000,00 Markedsføring
Andre sponsorer
kr 3 000,00 Utstyr og programvare

Resultat

kr 16 000,00 Utgifter
Over/underskudd

kr
kr
kr

3 000,00
5 000,00
8 000,00

kr 16 000,00
kr
-

Venture Cup Lokal - Budsjett 2020
Inngående
Utgående
SNN
kr 12 000,00 Lokalet
kr 10 000,00
Remiks
kr 12 000,00 Rekvisitter
kr 2 000,00
KUPA
kr 12 000,00 Workshop
kr 10 000,00
Studentparlamentet
kr 14 000,00 Servering
kr 8 000,00
Rektor v/ UiT
kr 30 000,00 Fotograf
kr 4 000,00
Tekniker
kr 4 000,00
Markedsføring
kr 2 000,00
Premie
kr 40 000,00

Resultat

kr

80 000,00 Utgifter
Over/undersku
dd

kr 80 000,00
kr

-

Venture Cup Regional - Budsjett 2021
Inngående
Utgående
SNN
kr 12 000,00 Lokalet
kr
Remiks
kr 12 000,00 Middag
kr
KUPA
kr 12 000,00 Reiseregning
kr
Andre sponsorer
kr 12 000,00 Markedsmateriell
kr
Andre sponsorer
kr 12 000,00 Tekninker
kr
Rektor v/UiT
kr 65 000,00 Fotograf
kr
Studentparlamentet
kr 25 000,00 Rekvisitter
kr
Frifond
kr 20 000,00 Uforutsett
kr
Premie
kr

Resultat

kr 170 000,00 Utgifter
Over/underskudd

30 000,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
25 000,00
5 000,00
2 000,00
8 000,00
60 000,00

kr 170 000,00
kr
-

Intern kompetanseheving 2020-2021
Inngående
Utgående
SNN
kr 5 000,00 Reiseregninger
Remiks
kr 5 000,00 Foredragsholdere
KUPA
kr 4 000,00 Bevertning
Andre sponsorer
kr 3 000,00
Andre sponsorer
kr 3 000,00

Resultat

kr 20 000,00 Utgifter
Over/underskudd

kr
kr
kr

7 500,00
5 000,00
7 500,00

kr 20 000,00
kr
-

Strategi Samling 2020
Inngående

Utgående

SNN
Remiks
Midler satt av
Andre sponsorer
Andre sponsorer
Studentparlamentet

kr 5 000,00 Leie av lokalet
kr 6 000,00 Transport
kr 12 000,00
kr 3 000,00
kr 3 000,00
kr 6 000,00

kr 30 000,00
kr 5 000,00

Resultat

kr 35 000,00 Utgifter
Over/underskudd

kr 35 000,00
kr
-

Strategi Samling 2021
Inngående
Utgående
SNN
kr 6 000,00 Leie av lokalet
kr 30 000,00
KUPA
kr 4 000,00 Transport
kr 5 000,00
Midler satt av
kr 12 000,00
Andre sponsorer
kr 3 000,00
Studentparlamentet
kr 10 000,00

Resultat

kr 35 000,00 Utgifter
Over/underskudd

kr 35 000,00
kr
-

Driftsmidler 2020-2021
Inngående
Utgående
SNN
kr 10 000,00 Markedsmateriell
kr
Midler satt av
kr 15 000,00 Webside kostnader
kr
Studentparlamentet
kr 10 000,00 Diverese
kr

Resultat

kr 35 000,00 Utgifter
Over/underskudd

25 000,00
2 500,00
7 500,00

kr 35 000,00
kr
-

Protokoll fra generalforsamling for
studentorganisasjonen Start UiT
16. april 2020 kl. 17:00

Velkommen v/ leder, Nikolai Winsnes

Hjertelig velkommen til generalforsamling. Leder går gjennom dagens agenda.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Disse var til stede:

KvK: Eva Vikmane, Stine Lillebrygfjeld, Sten Pettersen.

Styret: Nikolai Albert Gabriel Schwalenstöcker Winsnes, Amalie Henrichsen, Jon-Trygve
Solstrand, Håkon Bjørnå, Michael Rane og Linda Johansen.
Øvrige medlemmer: Petter Pettersen, Markus Sakariassen, Elise Bremnes, Marie Isaksen,
Sigurd Birk Hansen, Maja Tot Andreassen, Hannah Mathilde Knutsdatter, Kristine
Mikkelsen, Sigurd Lunde, Simen Eide Brøste, Mina Taaje, Elise Solberg, Rannveig Marlene
Dahl, Preben Lund, Truls Pedersen, Even Børset Solstad, Johanne Kristine Johansen og Juhan
Sriharan, Silje Broch og Øyvind Gerhardsen.

Antall til stede ved møtestart: 29
Totalt antall medlemmer i organisasjonen 33.

Truls Pedersen forlot møte kl. 19:00
Markus Sakariassen forlot møte 20:34

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Innkalling til generalforsamling ble sendt ut tre uker i forveien.

Vedtak: Godkjent.

Forslag til saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Konstituering av generalforsamlingen
4. Årsberetning for styret, samt kontroll- og valgkomitéen
5. Regnskap 2019
6. Årsplan og budsjett for 2020
7. Behandling av vedtekter
8. Valg: Styret, herunder: Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig,
Nettverksansvarlig og HR-ansvarlig.
9. Valg: Revisor.
10. Valg: Kontroll- og valgkomité
11. Godkjenning av valg
12. Innkommende saker

Sak 3. Konstituering
Innstilling:
Styrets forslag er følgende:

1.1. Valg av ordstyrer: Eva Vikmane.
1.2. Valg av referent: Linda Johansen.
1.3. Valg av paraferer: Nikolai Winsnes og Jon-Trygve Solstrand.
1.4. Valg av tellekorps: Linda Johansen og Stine Lillebrygfjeld.
1.5. Godkjenning av innkalling og saksliste.
1.6. Godkjenning av forretningsorden.

Vedtak:
Som ordstyrer ble Eva Vikmane enstemmig valgt.
Som referent ble Linda Johansen enstemmig valgt.
Som paraferer ble Nikolai Winsnes og Jon-Trygve Solstrand enstemmig valgt.
Som tellekorps ble Linda Johansen og Stine Lillebrygfjeld enstemmig valgt.

Innkalling og saksliste ble enstemmig valgt.

Forslag til forretningsorden ble enstemmig valgt.

Godkjenning av fremmøtte deltakere ble valgt ved akklamasjon. 29 av 33 medlemmer var til
stede ved møtestart. Antall stemmeberettiget: 26.

Sak 4. Årsberetning for styret, samt kontroll- og valgkomitéen
Leder og kontroll- og valgkomité gjennomgikk årsberetningen for det forbigående året.

Sten orienterer resten av organisasjonen:
Vi har hatt et godt samarbeid med styret. Vi opplever at styret har brukt KvK på en
hensiktsmessig måte. Det har vært gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i
forbindelse med valg av ny kommunikasjonsansvarlig. KvK har gjennomført
medarbeidersamtaler med samtlige medlemmer. Nesten alle fikk gjennomført dette før Covid19. KvK føler at de har fått et godt bilde av hvordan medlemmene i organisasjonen har det.
Arbeidsmengden har ikke vært enorm, men de har behandlet noen innkommende saker. Det
ser vi som et positivt. Avslutningsvis ønsker KvK å takke alle medlemmer for året som har
gått.

Leder v/ Nikolai:
VC lokal finale workshop. En periode som var preget av Start Norge sin ledelse. Alt i alt,
synes vi intensjonen og formålet bak gjennomføringen var veldig bra, tross dårlig oppmøte og
litt få påmeldte deltakere.

Grønne løsninger: et prosjekt som ble satt i gang av styret. Deltakere fra svært mange
studieretninger. Første gang det ble gjennomført i samarbeid med andre studentforeninger. Alt
i alt et vellykket prosjekt.

FuckUp Nights Vol 5: Tre foredragsholdere. Ble arrangert på Prelaten kro og scene.

Start Forum Høst: Norges kuleste konferanse i 2019. Over 200 deltakere fra hele landet. Stor
suksess. Mange fornøyde deltakere og samarbeidspartnere. Det var profesjonelt gjennomført
og en skikkelig suksess.

Start Samtalen: Et nytt prosjekt som ble satt i gang av styret høsten 2019. En podcast med
stort potensiale. Per dags dato er det 6 episoder publisert. Totalt 520 unike avspillinger. Har
stadig vekst.

Rekruttering: 2019 bar preg av mange nye medlemmer, både pga. Start forum, men også fordi
det var mange som var ferdig sommeren 2019. Ca 63% av medlemmene er medlemmer som
ble med i 2019. Relativt ung medlemsmasse.

Andre høydepunkter: Jobbet aktivt mot UiT gjennom deltakelse i forskjellig fora. Start UiT
forblir en relevant aktør når UiT skal bestemme hvilke tiltak de skal fatte for å øke
innovasjonsgraden ved UiT. Det er vi meget fornøyd med. Sandøya og 17. mai frokost

Sak 5. Regnskap 2018
Innstilling: Styret legger frem behandlet årsregnskap for det året som har gått. Driftsresultat
ved utgangen av året var på -5629 kr (men dette er fordi vi fortsatt ikke har fått inn penger fra
enkelte samarbeidspartnere etter Start Forum).

Revisor hadde ingen tilleggskommentarer.

Vedtak: Regnskapet for 2019 er godkjent ved akklamasjon.

Sak 6. Årsplan og budsjett for 2020

Beholdningen pr. 17.04 er på 175.779,-.

Sak 7. Behandling av vedtekter

Paragraf 5.4.

Forslag 1. Dersom generalforsamlingen må avholdes digital, som følge av force majeure, så
utsettes behandling av nye vedtekter til man gjennomføre generalforsamling fysisk.

Forslag 2. Ved unntakstilstand kan styret, i samråd med kontroll- og valgkomité, velge å
utsette deler av sakslisten til neste generalforsamling. Utsatte saker vil deretter bli behandlet
ved ny ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 3. Ved unntakstilstand kan generalforsamlingen velge å utsette deler av sakslisten til
neste generalforsamling. Utsatte saker vil deretter bli behandlet ved ny ekstraordinær
generalforsamling eller ordinær generalforsamling.

Forslag 4. Ved unntakstilstand kan generalforsamlingen velge å utsette deler av sakslisten til
neste generalforsamling. Utsatte saker vil deretter bli behandlet ved ny ekstraordinær
generalforsamling.

25 medlemmer dvs. over 2/3 mener at vi skal vedta forslag 1, 2 eller 3.

Kommentar fra Sten til forslag 2) Det er ingen grunn til å gi den makten til styret eller
kontroll og valgkomitéen. Dette burde være opp til hele medlemsmassen. Linda er enig i
dette.

Even: Mener at vi burde stryke ordinær generalforsamling.

Linda la til et nytt forslag, forslag 4. Det åpnes opp for avstemning.

For at et vedtak skal vedtas må 2/3 av medlemmene stemme over dette forslaget. Vi forkaster
det forslaget som fikk færrest stemmer og kjører en ny runde avstemning.

Vedtak: 21 stemte på forslag 4. Vedtatt ved 2/3 flertall. Forslaget trer i kraft umiddelbart.

Ny avstemming:

Forslag 1: Vi utsetter behandling av resterende vedtekter.
Forslag 2: Vi avgjør ved hver vedtekt om den behandles eller utsettes.

Vedtak: Det var 2/3 flertall om forslag 1. Dvs. at vi utsetter behandling av resterende
vedtekter til neste ekstraordinære generalforsamling.

8. Valg: Styret, herunder: Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig,
Nettverksansvarlig og HR-ansvarlig.

a) Personer som stiller til valg som leder:
Petter Pettersen

Vedtak: Petter Pettersen ble valgt ved simpelt flertall.

b) Personer som stiller til valg som nestleder:
Rannveig Marlene Dahl

Vedtak: Rannveig Marlene Dahl ble valgt ved simpelt flertall.

c) Personer som stiller til valg som kommunikasjonsansvarlig
Maja Tot Andreassen

Vedtak: Maja Tot Andreassen ble valgt ved simpelt flertall.

d) Personer som stiller til valg som økonomiansvarlig
Elise Solberg

Vedtak: Elise Solberg ble valgt ved simpelt flertall.

e) Personer som stiller til valg som nettverkskoordinator
Ingen.

Vedtak: Valg av nettverkskoordinator utsettes til neste ekstraordinær generalforsamling.

f) Personer som stiller til valg som HR-ansvarlig

Marie Isaksen og Maja Tot Andreassen.

Vedtak: Marie Isaksen ble valgt ved simpelt flertall.

9. Valg av revisor.

Jon-Trygve Solstrand.

Vedtak: Jon-Trygve Solstrand ble valgt med akklamasjon.

10. Valg av kontroll- og valgkomité
Personer som stiller til valg som kontroll- og valgkomité:
Håkon Bjørnå, Michael Rane og Linda Johansen.

Vedtak: Håkon, Michael og Linda ble valgt ved akklamasjon.

11. Godkjenning av valg

Nettverkskoordinator ble ikke valgt, ettersom det utsettes til den ekstraordinære
generalforsamlingen. Alle andre verv og roller er godkjent.

12. Innkommende saker
Det var ingen innkommende saker.

Resultatregnskap 2019 - Start UiT
01.01.2019 - 31.12.2019
Noter

Beløp

INNTEKTER
Andre inntekter
Studentparlamentet
Venture Cup regional finale
Grønne Løsninger
Start Forum
Podcast
Start UiT Intern bruk

20 300,23 kr
65 000,00 kr
95 000,00 kr
80 938,00 kr
568 237,98 kr
0,00 kr
8 700,00 kr

Sum inntekter

838 176,21 kr

DRIFTSKOSTNADER
Venture Cup regional finale
Grønne Løsninger
Start Forum
Podcast
Start UiT intern bruk og andre driftskostnader

59 789,00 kr
76 666,30 kr
661 158,50 kr
408,27 kr
44 131,99 kr

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

-842 154,06 kr
-3 977,85 kr

RENTEINNTEKTER OG BANKOMKOSTNINGER
Renteinntekter
Bankomkostninger
Sum renteinntekter og bankomkostninger

104,00 kr
1 756,00 kr
-5 629,85 kr

ÅRSRESULTAT

-5 629,85 kr

Beholdning per 01.01
Beholdning per 31.12

115 089,19 kr
109 459,34 kr

Tromsø 31.03.2020

Bankomkostninger
Inngående

Utgående

IB
Bank
Renter Mars
Renter September
Rebter Desember

SUM

Bank
Januar
14,00 kr Februar
55,00 kr Mars
35,00 kr April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Kort
Kort
Kort

104,00 kr SUM
Utgående Balanse

66,00 kr
99,50 kr
86,00 kr
104,00 kr
83,00 kr
54,00 kr
54,00 kr
66,00 kr
70,00 kr
76,00 kr
46,00 kr
51,50 kr
300,00 kr
300,00 kr
300,00 kr

1 756,00 kr
-1 652,00 kr

Venture Cup 2020
Inngående
IB
Startkonto
SNN
Remiks
KUPA
Uit v/ Rektor

Utgående
0,00 kr
10 000,00 kr
15 000,00 kr
15 000,00 kr
15 000,00 kr
40 000,00 kr

Workshop
Stand
Underholdning
Bevertning
Rekvisitter
Markedsføring
Premie 1. Plass
Premie 2. Plass
Flybilletter Regional
Startkonto 20%
SNN
Remiks
KUPA

SUM

95 000,00 kr SUM
Utgående Balanse

1 116,00 kr
510,00 kr
2 600,00 kr
2 500,00 kr
1 871,00 kr
200,00 kr
20 000,00 kr
15 000,00 kr
6 992,00 kr

3 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
59 789,00 kr
35 211,00 kr

Grønne løsninger
Inngående

SNN
Remiks
KUPA
Miljømillionen
Rektor v UiT
Salg av vin
Salg av øl

SUM

10 000,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr
20 000,00 kr
30 000,00 kr
0,00 kr
938,00 kr

Utgående

Flow Coworking
Bevertning frokost
Bevertning lunsj/middag
Kafebønna
Bevertning annen
Bevertning annen
Markedsmateriell
Rekvisitter
Blomster samarbeidspartnere
Annen gave samarbeidspartnere
Donasjon
Innkjøp vin
Innkjøp øl
Premiepenger
Gebyr Vipps
Skjenkebevilling

Startkonto 20%
SNN
Remiks
KUPA
80 938,00 kr SUM
Utgående Balanse

gående

10 000,00 kr x
4 200,00 kr x
15 450,00 kr avvik på

260

1 126,00 kr
1 126,00 kr
700,00 kr
800,00 kr
2 700,00 kr
246,00 kr
2 400,00 kr
1 742,00 kr
540,00 kr
30 000,00 kr
22,00 kr
740,30 kr

2 000,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr
76 666,30 kr
4 271,70 kr

????
????
x
x
x
avvik på
x

7,6

Podcast
Inngående
IB

Utgående
SUM
Leie av platform
Leie
Leie
Leie

SUM

0,00 kr SUM
Utgående Balanse

31,76 kr
187,70 kr
188,81 kr

408,27 kr
-408,27 kr

Hyttetur Vår 2020
Inngående
IB

Utgående
#REF!

Hyttetur Jon-Trygve S
Hyttetur Mina Taaje
Hyttetur Stine Lillebrygfjeld
Hyttetur Sigurd
Hyttetur Elise
Hyttetur Amalie

SUM

225,00 kr
450,00 kr
450,00 kr
450,00 kr
450,00 kr
450,00 kr

#REF!

Refusjon hyttetur JT
Refusjon hyttetur Mina
Refusjon hyttetur Stine
Refusjon hyttetur Sigurd
Refusjon hyttetur Elise
Refusjon hyttetur Amalie

SUM
Utgående Balanse

17. Mai frokost
Inngående
IB

Utgående
#REF!
Tromsø Taxi
Coop Obs
Europris
Eurospar dalen
Europris dalen
Vinmoonopolet
Extra Storelva

SUM

IB

#REF!

Inngående

SUM
Utgående Balanse

Total Drift / Velferd
#REF!

Hyttetur Vår 2020
Generell Drift

Utgående

17. Mai Frokost
Hyttetur Sandøya Høst 2020
Juleverksted

SUM

#REF!

SUM

Utgående

225,00 kr
450,00 kr
450,00 kr
450,00 kr
450,00 kr
450,00 kr

2 475,00 kr
#REF!

Utgående

Inngående
IB
3 200,00 kr
411,40 kr
359,40 kr
162,40 kr
106,70 kr
89,90 kr
59,50 kr

4 389,30 kr
#REF!

Utgående
#REF!
#REF!

Hyttetur Sandøya Høst2020
Utgående
#REF!

Egenandel

8 700,00 kr Coop Obs
Vinmonopolet
Europris 1
Europris 2
Flying Tiger
XXL
Fergebillett
Sandøya

SUM

#REF!

SUM
Utgående Balanse

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

Juleverksted 2020
Inngående
IB

#REF!

SUM

2020
Utgående

#REF!

Generell drift
Inngående
IB

#REF!

5 775,07 kr
484,80 kr
351,10 kr
200,00 kr
90,00 kr
59,00 kr
3 192,00 kr
25 000,00 kr

35 151,97 kr
#REF!

SUM

#REF!

Juleverksted 2020
Utgående

Pizzabakeren
Pynt Norli
Pynt Normal
Snacks Joker

1 535,00 kr
118,00 kr
219,00 kr
315,44 kr

SUM
Utgående Balanse

2 187,44 kr
#REF!

Generell drift
Utgående
Domene nettside
Staples Tromsø
Leie nettside
Domene nettside
HHT-dagen Stand

120,00 kr
403,50 kr
1 494,78 kr
120,00 kr
265,00 kr

SUM
Utgående Balanse

2 403,28 kr
#REF!

START FORUM HØST 2020
Inngående

Utgående

IB
Rektor
Frifond
Start Norge billett
Vipps 1
Vipps 2
Vipps 3
Vipps 4
Vipps 5
Vipps 6
Vipps 7
Vipps 8
Vipps 9
Vipps 10
Vipps 11
Vipps 12
Vipps 13
Vipps 14
Vipps 15
Vipps 16
Hoopla 1
Hoopla 2
Hoopla 3
Hoopla 4
Hoopla 5
Harald Hasleberg
Jupiter
Sjømatsrådet
Kunnskapsparken
Samfunnsløftet
Samfunnsløftet

Inkommende 2019

IK 2020
Magy Media
Angel Challange
SUM

200 000,00 kr
35 000,00 kr
12 090,00 kr
684,25 kr
342,12 kr
1 753,62 kr
1 169,09 kr
876,81 kr
342,12 kr
1 485,79 kr
1 143,67 kr
1 256,08 kr
342,12 kr
342,12 kr
1 143,68 kr
2 282,45 kr
109,37 kr
32,32 kr
197,37 kr
23 940,00 kr
13 950,00 kr
28 490,00 kr
77 085,00 kr
3 010,00 kr
1 170,00 kr
10 000,00 kr
30 000,00 kr
20 000,00 kr
50 000,00 kr
50 000,00 kr

KPH Media Promo
Espen Lind
TSE
Pizzabakeren Kickoff
Minigolf Kickoff
Kaffe kickoff Extra
Pizza case
Nille Rekvisita
Kiwi Rekvisita
Coop Obs rekvisita
Premie prosjektgruppe
Premie blomster
Lunsj GF
Notabene rekvisita
Narvesen Espen Lind
Klarna rekvisita
Prelaten mat
Premie Polaria
Rekvisita Gameshow
The Edge
Plan B
Torghatten
Moloen
Konfransier
Kaia
Grand Hotel
KPH Media
Kystens mathus
Lotus
TSE tillegsleie
FN
Gensere
Akkreditering
568 237,98 kr Utgående 2019
Forumresultat 2019
Utgående 2020
30 000,00 kr Skarven
500,00 kr Refusjon Silent Disco
598 737,98 kr SUM
Ekte resultat

Søknad om driftstøtte for AIESEC Tromsø
Kontaktperson: Sigurd Almli Hanssen, Vice President of Finance
Tlf.: 469 47 253
E-post: aiesec@uit.no
Organisasjonsnr.: 823 596 162
Kontonr.: 9230.18.86804 tilhørende AIESEC Tromsø
AIESEC Tromsø er en nyoppstartet lokalkomité ved UiT – Norges Arktiske Universitet
som en del av AIESEC Norge og det internasjonale AIESEC-nettverket.
AIESEC er en internasjonal studentbevegelse som siden 1948 har jobbet med å bedre
forståelse mellom kulturer ved å eksponere og utvikle studenter til å bli bedre ledere
med gode kvaliteter. AIESEC er godt representert i over 120 land, har mer enn 40 000
medlemmer, og tilbyr erfaringer i utlandet til nesten 100 000 studenter hvert år.
AIESEC Tromsø er som tidligere nevnt en lokalkomité i dette internasjonale
nettverket, men er like fullt en frittstående og registrert organisasjon med eget
Årsmøte som høyeste organ. Organisasjonen jobber opp mot AIESEC for våre felles
mål og verdier.
Aktiviteten i lokalkomitéen har nettopp begynt, men vi håper å kunne tilby studentene
ved UiT en unik og verdifull utvekslingserfaring så fort som mulig. For å oppnå dette
anser vi det som nødvendig å opprettholde en minimumsaktivitet i foreningen og få på
plass opplæring av våre medlemmer. I tillegg er dette en ny mulighet for studentene
ved UiT og vi kommer til å ha kostnader knyttet til profilering av tilbudet.
AIESEC Tromsø ønsker at det skal være mer naturlig med utenlandsopphold for UiT
sine studenter og vil tilby enda en mulighet for dette. Dette er et tilbud vi håper er
positivt for studentene ved UiT og derfor søker vi til Studentparlamentets
semesterfordeling.
Med denne søknaden ønsker vi å søke om 35 000,- i henhold til vedlagt budsjett, men
har forståelse om dette er å anse som høyt, spesielt til en helt ny organisasjon, og
ønsker da dekning for så mye av drift som anses forsvarlig av Parlamentet.

I interesse av ryddighet ønsker vi å nevne at organisasjonen består av medlemmer fra en
tidligere organisasjon, IAESTE Tromsø, ved UiT. Så vidt vi er bekjent har ikke IAESTE Tromsø
tidligere mottatt midler verken direkte eller indirekte fra Studentparlamentets fordelinger.

Tilbudet til studenter
Det er ikke direkte relevant til søknaden, men vi ønsket å legge ved en kort forklaring
av produktene vi tilbyr nå, og ønsker å tilby i fremtiden, for å gi en bedre forståelse av
hvorfor vi mener dette er positivt for studenter ved UiT.

Global Volunteer
Global Volunteer er AIESEC sitt mest
populære program og gir studenter
muligheten til å dra på en 6-12 ukers
utveksling direkte knyttet opp mot ett av FNs
bærekraftsmål i samarbeid med en ideell
organisasjon i lokalmiljøet.
Det er vanligvis et engasjement studenter tar i sommerferien hvor kost og/eller losji er
dekket, men arbeidet er ubetalt. Programmet byr på helt unike erfaringer og
muligheter til personlig utvikling.
Dette er noe vi allerede idag tilbyr studenter ved UiT.

Global Talent
Global Talent er et program der AIESEC
tilbyr studenter et vikariat hos en bedrift.
Programmet retter seg mot profesjonell
utvikling og forståelse.
Engasjementet varer fra 6 til 78 uker og byr
på muligheten til å oppleve verden samtidig
som man får en forståelse for hvordan studentens eget felt fungerer i arbeidslivet.
Dette programmet ønsker vi å kunne tilby studenter ved UiT så snart som mulig.

Global Entrepreneur
Global Entrepeneur er et program hvor vi
ønsker å tilby studenter muligheten til å dra
ut i praksis hos et start-up hvor studenten
kan utvilke egen evne for innovasjon og
entrepenørskap, samt oppleve arbeidskultur
og knytte kontakter fra andre deler av verden. Programmet varer i 6 til 12 uker.
Dette programmet ønsker vi også å kunne tilby studenter ved UiT så snart som mulig.

Kostnader ved utveksling
Det er selvfølgelig kostnader tilknyttet hver enkelt utveksling vi gjør som skalerer
linjert med antallet utveksling vi gjennomfører, som f.eks reisekostnader for studenter,
dokumentavgifter, og reiseforsikring som AIESEC alltid ser til at utvekslende
studenter er dekket av.
Dette er kostnader vi håper på å få Universitetet eller Fakultetene med på å dekke
deler av slik at utveksling blir lettere økonomisk for studenter, men dette er noe vi ikke
ønsker å dekke med midler fra Studentparlamentet da vi anser det individuelt per
student.

Regnskap for foregående år
Som følge av at vi er en nylig oppstartet organisasjon har vi ikke noe tidligere regnskap
å henvise til, ved spørsmål ta gjerne kontakt.

Notis ang. planer for regnskap
Vi i AIESEC Tromsø setter veldig pris på all støtte Studentparlamentet kan tilby og
tenker det er viktig at støtten fra Studentparlamentet kommer hele studentmassen til
gode så langt det er mulig. Med hensyn på dette vil vi føre separat regnskap for
eventuelle støttemidler slik at det er lett å se hvilken effekt de har hatt for studentene i
tiden som kommer.
Vi ønsker også å påpeke at våre vedtekter spesifiserer at alle midler og eiendeler vil
ved en oppløsning overføres til Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske
universitet.

Budsjett for 2020
Budsjettet er oppdatert sist 28. Mars grunnet Koronasituasjon. Budsjettet er godkjent,
men vi ønsker å ta forbehold om at den usikre situasjonen kan medføre større
budsjettendringer enn det normalt tas høyde for. Regnskap føres selvfølgelig som
normalt.

Bankkonto
Kontonummer for overføring av eventuelle midler er 9230.18.86804. Kontoen tilhører
AIESEC Tromsø som organisasjon, men står på navnet Exchange Tromsø inntil
oppdatering hos bank. Vi har fått bekreftelse av banken på at begge navnene er gyldige
ut 2020.

Vi takker på forhånd for at dere tar tiden til å vurdere vår søknad og håper på svar.

Med vennlig hilsen,
Sigurd Almli Hanssen,
Vice President of Finance, AIESEC Tromsø

Vedlagt er signert årsmøteprotokoll «Vedlegg A.pdf», og kopi av vedtekter
«Vedtekter AIESEC Tromsø.pdf»

Referat fra Årsmøte 31.01.2020

Oppmøte: Victor, Amalie, Ragavan, Daniel, Sigurd, Isabel, Håkon, Håvard, Sondre, Sverre, Kian, Bo,
Helene

Offisielt medlemstall er 17 ved start av møtet og 13 er møtt opp så Årsmøtet er godkjent.

Tellekorps: Helene, Kian og Håkon
Møtet begynte 17:05

1) Sak 1: Styremelding
Styret har vert på EB-summit med AIESEC, og fått en del informasjon om AIESEC osv.
2) Sak 2: vedtektsendringer:
Går igjennom alle vedtekter, se appendix

Stemmesaker:
-

Skal medlemmer få være medlem i mer enn et team: Ble stemt for anbefalt å kun være med i
et team
Vedtektsendringen i heltall: Vedtektsendringene ble stemt for av over 2/3 flertall.

Info om valg:
-

Det blir valg av de forskjellige rollene i Styret. Forklaring av struktur se apendix

Valg:
-

President (LCP): Victor stiller, og Victor ble valgt
Business Development (BD): Håvard stiller, og Håvard ble valgt
Talent Management (TM): Sverre stiller, og Sverre blir valgt
Finance (Fin): Sigurd stiller, og Sigurd blir valgt
iGT: Håkon stiller, og Håkon blir valgt
iGV: Ingen stiller, vervet og teamet blir lukket til neste årsmøte.
iGE: Bo stiller, og Bo blir valgt
oGT: Ingen stiller, vervet og teamet står åpent og mandat gis til Styret
oGV: Kian stiller, Sverre trekker søknaden sin, og Kian ble valgt
oGE: Ingen søknader, stillingen står åpen og mandat gis til styret
Marketing (MKT): Isabel stiller, og Isabel ble valgt

-

Events: Bo trekker sin søknad, Stillingen står åpen og mandat gis til styret.

Stemmerett i styret:
-

Tildeles team leder i TM, og er da å anse som VP-TM
Tildeles team leder i Finn, og er da og anse som VP-Fin
Tildeles team leder i BD, og er da og anse som VP-BD
Tildeles team leder i iGT, og er da og anse som VP-iGT
Tildeles team leder iGE , og er da og anse som VP-iGE
Tildeles team leder i oGV, og er da og anse som VP-oGV
Tildeles team leder i MKT, og er da og anse som VP-MKT

Events, oGT og oGe står åpent og kan bli valgt som team leader senere, VP kan ikke tildeles per
vedtekter.
iGV er stengt og kan ikke åpnes fram til neste årsmøte.

Referatet ble gjennomgått på årsmøtet
Referatet ble godkjent
Årsmøtet ble godkjent og møte er hevet kl. 20:39 den 31.01.20

Victor Zimmer

Sigurd Almli Hanssen

Vedtekter for AIESEC Tromsø
Vedtektene ble festet ved Årsmøte 31.01.2020
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§1

STRUKTUR

§ 1.1

ORGANISASJONENS NAVN

Organisasjonens navn er AIESEC Tromsø

§ 1.2

ORGANISASJONSFORM

Organisasjonen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.
At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på
organisasjonens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre
forpliktelser.

§ 1.3

MEDLEMSKAP

Medlemskap kan tegnes av studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (Org. Nr. 970 422 528)
Medlemsliste føres av Styret, og skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer.
Styret kan til enhver tid ta opp nye medlemmer.
Styret kan nekte personer å tegne medlemskap, da skal alle medlemmer informeres
senest ved neste organisasjonsmøte og en avviksmelding skal føres.
Styret skal administrere medlemmers tilgang til relevante kommunikasjonsverktøy.
Når medlemskap termineres av Styret har det aktuelle medlemmet klagerett. Alle
klager skal presenteres som en sak ved Årsmøtet. Det aktuelle medlemmet er da
å anse som midlertidig terminert frem til behandling under årsmøtet. Dersom det ved
klagens dato er lenger enn 30 dager til neste ordinære Årsmøte skal det kalles inn til
ekstraordinært Årsmøte innen 30 dager.

§ 1.4

RETTIGHETER, SIGNATUR OG ØKONOMI

Signaturrett gis Styrets Leder og Leder for Finans.
Prokura gis til Styrets Leder.
Signaturrett på vegne av organisasjonen gis også til Studentparlamentet ved UiT
Norges Arktiske Universitet (Org. Nr. 880 351 052)
Styrets leder, og den De måtte gi fullmakt til, har fullmakt til foreningens
bankkontoer og fullmakt til å hente ut verdipost og rekommanderte brev.

§2

FORMÅL

§ 2.1

GRUNNLAG

Organisasjonen er en del av den internasjonale AIESEC bevegelsen og dens formål
«to strive for Peace and Fulfillment of Humankind’s Potential» gjenspeiles av
organisasjonen.
Organisasjonens formål er å bedre internasjonal forståelse og å utvikle unge
mennesker mot å bli den beste mulige versjonen av seg selv.

§ 2.2

ØNSKET OPPNÅELSE

Organisasjonen ønsker å bedre verden, spesielt ved å utvikle unge mennesker til å
bli gode ledere og samfunnsborgere.
Organisasjonens mer konkrete mål settes normalt av Styret og operative arbeidslag.
Årsmøtet har anledning til å foreslå, samt godkjenne, alternative mål, og/eller stryke
mål andre parter har satt.
Utvalget av settbare mål begrenses kun av verdisettet i disse vedtektene, samt
organisasjonens formål.

§ 2.3

VERDIER

Organisasjonen har et sett verdier som står sentralt i alt organisasjonen er og gjør.
Arbeid for Eksellense (Striving for Excellence)
Organisasjonen jobber konstant mot å forbedre seg selv gjennom kreativitet og
innovasjon. Ønsket er å levere best mulig kvalitet i alt den gjør.
Demonstrabel Integritet (Demonstrating Integrity)
Organisasjonen skal være en transparent og konsis samarbeidspartner som kan
stoles på, både for dens medlemmer og eksterne partnere.
Ønsket Samarbeid (Enjoying Participation)
Organisasjonen skal være et dynamisk og mottakende miljø for dens medlemmer og
inspirere til entusiasme og medvirkning. Organisasjonens medlemmer skal sette pris
på deltakelse.
Bærekraftighet (Acting Sustainably)
Organisasjonen skal fungere på en bærekraftig måte både for organisasjonen selv,
samfunnet rundt, og verden som helhet.
Aktivere Lederskap (Activating Leadership)
Organisasjonen skal lede som et godt eksempel og inspirere andre til å ta initiativ og
godt lederskap.
Mangfoldighet (Living Diversity)
Organisasjonen lærer aktivt fra andres meninger og levemåte og ønsker å gi rom til
alle i organisasjonen til å være seg selv. Inklusivitet, respekt, og oppmuntring står
sentralt.

§3

ORGANER

§ 3.1

ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og eneste organ med myndighet
til å tildele stemmerett i Styret til verv.
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av Oktober måned hvert år.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret beslutter dette, eller når 1/3 av
medlemsmassen forlanger det.
Hvert medlem kan representere på årsmøte.
Hvert medlem har 1 stemme.
Tidligere medlemmer med protokollført klage har 1 stemme.
Innkalling med dagsorden skal sendes til medlemmene senest 7 dager før årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minimum 4 dager
før årsmøtet.
Konstituering av årsmøtet ledes av styrets leder. Det velges møteleder, referent og
tellekorps. Årsmøtet er kun gyldig ved oppmøte av minst ¾ (rundes ned) av
foreningens medlemmer.
Årsmøtet skal behandle:
• Styrets årsmelding
• Regnskap
• Innkomne saker
• Evt. budsjett og kontingent
• Valg av President
• Andre valg
• Bevilling av styreverv
• Møteplan
• Eventuelle saker
• Godkjenning av referat
Årsmøtet står fritt til å behandle andre saker etter Årsmøtets eget ønske.
Årsmøtet refereres skriftlig og referatet godkjennes ved Årsmøtets avslutning.
Referatet skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer, samt interesserte
samarbeidspartnere. Referatet kan publiseres offentlig.

§ 3.2

ORGANISASJONSMØTER

Organisasjonsmøter benyttes til å samle organisasjonen og kan normalt avholde
valg og avstemming for alt annet enn tildeling av styreverv. Organisasjonsmøter kan
ikke overstyre Årsmøtet eller Styret.
Styret avholder organisasjonsmøter etter en møteplan fastsatt av Årsmøtet og kan
avholde valg og/eller avstemming slik det anses som mest demokratisk og praktisk.
Styret kan vedta å avlyse opptil to (2) konsekutive Organisasjonsmøter.
Organisasjonsmøter refereres skriftlig og referat skal være tilgjengelig for alle
medlemmer. Godkjenning av referat er sak ved følgende Organisasjonsmøte.

§ 3.3

STYRET

Styret velges og legitimeres av Årsmøtet og er ansvarlig for at organisasjonen
arbeider og utvikles i henhold til gjeldende lovverk, organisasjonens formål og
verdier, og medlemmenes ønsker.
Styret, navngitt Executive Board (EB), består av organisasjonens President, samt
Lagledere, og eventuelle andre, Årsmøtet har bevilget styreverv.
Årsmøtet kan tildele styreverv etter egen vilje, men vedtektene skal stå med forslag
og deviasjoner fra dette bør gjøres av god grunn og med vurdering om
vedtektsendringer er med formålsmessig.
Årsmøtet rådes å gi styreverv til følgende verv om de er besatt :
•

Team Leader of Business Development

•

Team Leader of Marketing

•

Team Leader of Talent Management

•

Team Leader of Finance

•

Head of Events

Samt til følgende dersom det aktuelle produktet har utført to (2) eller flere
utvekslinger siden forrige Årsmøte og vervet er besatt:
•

Team Leader of Incoming Global Talent

•

Team Leader of Incoming Global Volunteer

•

Team Leader of Incoming Global Entrepreneur

•

Team Leader of Outgoing Global Talent

•

Team Leader of Outgoing Global Volunteer

•

Team Leader of Outgoing Global Entrepreneur

Styret ledes, og representeres, av organisasjonens President.

§ 3.4

STYREMØTER

Styret plikter å ha regulære møter like ofte som, eller oftere enn, organisasjonen har
organisasjonsmøter. President har møte- og stemmerett. Ledere for arbeidslag har
møterett, stemmerett tildeles av Årsmøtet. Ved stemmelikhet har President
dobbeltstemme.
Styremøte benyttes til å oppdatere Styret internt på fremgang og eventuelle
problemer. President avholder møtet, med inkluderte valg/avstemminger, slik det er
forholdsmessig.
Styremøter refereres skriftlig og referat skal være tilgjengelig for alle medlemmer.
Godkjenning av referat gjøres ved slutten av Styremøtet. Gjennomgang av referat er
sak ved følgende Organisasjonsmøte.

§ 3.5

ARBEIDSLAG

Det meste av arbeid i organisasjonen gjøres i arbeidslag (Teams). Alle arbeidslag har
en Leder (Team Leader) og et definert sett arbeidsoppgaver. En person kan kun
være Leder for ett team.

Arbeidslag åpnes av Årsmøtet. Årsmøtet kan også gi Styret fullmakt til å åpne
spesifiserte Arbeidslag i løpet av styrets funksjonstid. Leder (LCTL – Local
Committee Team Leader) for et arbeidslag skal velges ved Årsmøtet, eller et
organisasjonsmøte om fullmakt er gitt til Styret. Hvis Leder er tildelt Styreverv av
Årsmøtet faller Lederrollen inn i en respektiv Visepresident rolle (LCVP – Local
Committee Vice President).
Leder for arbeidslaget er ansvarlig for målene til arbeidslaget, og står fri til å
delegere slik det er formålsmessig internt på arbeidslaget.
Arbeidslagene er definert med følgende arbeidsoppgaver:
Business Development
Arbeidslaget har ansvar for:
•

Oppfølging av de seks arbeidslagene dedikert til organisasjonens produkter.

•

Oppfølging av AIESEC-verktøy for produktene.

•

Dokumentering av prosess for produktene.

•

Undersøkelse av marked for produkter organisasjonen ikke aktivt jobber med.

•

Dokumentasjonskontroll for produktene, og produktarbeidslagene.

Marketing
Arbeidslaget har ansvar for:
•

Organisasjonens utgående profil.

•

Utforming av grafisk materiale.

•

Organisasjonens utforming av stand.

•

Annen profilering.

Eksisterer ikke arbeidslaget faller ansvaret for Marketing sine ansvarsområder på
Talent Management.

Talent Management
Arbeidslaget har ansvar for:
•

Rekruttering av medlemmer.

•

Opplæring av nye medlemmer.

•

Utvikling av lederegenskaper hos organisasjonens medlemmer.

•

Det sosiale miljøet i organisasjonen.

•

Holde rapporteringsverktøy oppdatert med Styrets mål.

•

Dokumentasjonskontroll for dokumentasjon relatert til medlemmer,
Marketing, og Talent Management.

Finance
Arbeidslaget har ansvar for:
•

Organisasjonens økonomi, og at denne føres på en bærekraftig og lovlig
måte.

•

Kontakt med eksterne partnere som er sponsorer.

•

Kontroll på boliger for innkommende studenter.

•

Kontroll på økonomisk dokumentasjon for innkommende studenter.

•

Dokumentasjonskontroll for økonomien, Finance, og Events.

Events
Arbeidslaget har ansvar for:
•

Assistere eventkomitéer med planlegging og avholding av eventer.

•

Opprettholde god kontakt med samarbeidspartnere for eventer.

•

Følge med på mulighetene for nye eventer og foreslå muligheter for Styret når
relevant.

Eksisterer ikke arbeidslaget faller ansvaret for Events sine ansvarsområder på
Finance.

Produktarbeidslagene
I tillegg er det seks (6) arbeidslag dedikert til organisasjonens produkter disse har
sammenfallende ansvarområder for sitt respektive produkt. Disse arbeidslagene er:
•

Incoming Global Talent (iGT)

•

Incoming Global Voulenteer (iGV)

•

Incoming Global Entrepreneur (iGE)

•

Outgoing Global Talent (oGT)

•

Outgoing Global Voulenteer (oGV)

•

Outgoing Global Entrepreneur (oGE)

Disse har for sitt respektive produkt følgende ansvarsområder:
•

Oppfølging av samarbeidspartnere til produktet

•

Jobbe for å oppnå satte mål for utveksling

•

Oppfølging av studenter som kommer inn / drar ut

•

Koordinere profilering av sitt produkt med Marketing.

§ 3.6

ARBEIDSLAGSMØTER

Alle arbeidslag oppfordres til å holde arbeidslagmøter (Team Meeting) så ofte som
behøves for å sikre god drift, sjeldnest med samme frekvens som
Organisasjonsmøtene. Disse møtene avholdes av Leder for Arbeidslaget.

§ 3.7

KOMITÉER

Organisasjonen bruker komitéer til mye arbeid som pågår i mindre tid enn en
årsperiode, spesielt eventer.
I tillegg er det to faste komitéer:
•

Komité for Internasjonal Kontakt
Bestående av President, TL/VP of Business Development, Marketing-teamet,
TL/VP of Events.

•

Mottakskomité
Bestående av President, TL/VP of Business Development, Marketing-teamet,
TL/VP ved alle produktarbeidslagene for Incoming.

§4

VERV

§ 4.1

PRESIDENT

President (LCP – Local Committee President) har ansvar for å lede Styret og
organisasjonen som helhet og har hovedansvar for at organisasjonen operer på en
lovlig, bærekraftig, og vedtektsriktig måte.
President er Styrets leder og representant for både Styret og Organisasjonen.
President velges av Årsmøtet.

§ 4.2

LEDER FOR ARBEIDSLAG

Leder for arbeidslag (LCTL – Local Committee Team Leader) har ansvar for at sitt
arbeidslag jobber mot de målene laget har satt.
Leder for arbeidslag velges av Årsmøtet, eventuelt Organisasjonsmøte om Styret har
fått mandat til å avholde valget.

§ 4.3

VISEPRESIDENT

Visepresidenter (LCVP – Local Committee Vice President) er Ledere for Arbeidslag
som er tildelt stemmerett i Styret av Årsmøtet.
Visepresidenter er tildelt stemmerett, og vanligvis valgt, av Årsmøtet

§ 4.4

VERV I ARBEIDSLAG

Verv i arbeidslag tildeles av Styret, ved President, på Årsmøtet eller
Organisasjonsmøter.
Det anbefales at et medlem kun deltar i ett arbeidslag.

§ 4.5

KOMITÉVERV

Verv i komitéer tildeles av Styret, ved President, på Årsmøtet eller
Organisasjonsmøter.

§5

TILLIT

§ 5.1

TILLITSBESKRIVELSE

Det er essensielt i organisasjonen, og påkrevd av verdiene, at organisasjonens
ledelse på alle nivåer bygger på tillit. Alle organisasjonens medlemmer har delansvar
i dette, men President har hovedansvar for at tilliten internt i Organisasjonen er god.

§ 5.2

AVVIKSMELDING

Oppstår det situasjoner der det skjer avvik fra disse vedtektene er det pålagt Styret
å opprette en avviksmelding. Alle medlemmer kan rapportere avvik til Styret.
Avviksmeldinger skal alltid sendes ut til alle medlemmer.
Avviksmelding skal også sendes om samarbeidspartnere bryter avtaler eller
forpliktelser og Styret er pålagt å overvåke disse.

§ 5.3

MISTILLIT

Ved manglende tillit til Styret, og/eller President, kan mistillitsforslag fremmes ved
organisasjonsmøter. Forslaget godkjennes ved mer enn 1/3 stemmer (av antallet
funksjonelle stemmer) for, da skal ekstraordinært Årsmøte avholdes så snart som
mulig, senest innen 30 dager. Ved dette ekstraordinære Årsmøtet skal alle Styreverv
velges.
Ved manglende tillit til Visepresidenter, Ledere for arbeidslag, eller andre
medlemmer skal President informeres.
Ved manglende tillit til Tillitsvalgt skal President informeres og skal valg holdes så
snart som mulig, senest innen 30 dager.
Alle rapporter til Styret av mistillit skal medføre avviksmelding.

§ 5.4

TILLITSVALGT

Tillitsvalgt har som hovedoppgave å være en kontaktperson for konfliktløsning innad
i foreningen.
Ved konflikter mellom medlemmer kan Tillitsvalgt forsøke å løse konflikten så langt
det er mulig. Løses ikke konflikten innenfor et forsvarlig tidsrom skal Tillitsvalgt
informere Styret, men likevel bevare anonymitet om det er ønsket.

Tillitsvalgt kan behandle klager på Styret og skal da utarbeide et forslag til mistillit
som skal fremmes anonymt på organisasjonsmøte så snart som mulig, senest innen
30 dager.
Valg avholdes på organisasjonsmøter og normal funksjonstid er 1 år.
Tillitsvalgt skal ha tillit fra alle foreningens medlemmer. Dette medfører at om ett eller
flere medlemmer stemmer mot at personen skal tildeles vervet skal det åpnes for
flere tillitsvalgte.
Tillitsvalgt kan ha verv, men kan ikke være del av Styret.

§6

ENDRINGER

§ 6.1

VEDTEKTSSTRIDIGHET

Årsmøtet kan vedta vedtektsstridige vedtak så lenge de har en begrenset
tidsperiode. Alle andre tilfeller av vedtektsstridighet skal medføre en avviksmelding.

§ 6.2

VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.

§ 6.3

OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Fullføring av oppløsning krever at vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle
Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet (Org. Nr. 880 351 052).
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
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Erasmus Student Network Tromsø
Board Positions
PRESIDENT & EVENT MANAGER
Tasks:
•

Holds the final and uttermost responsibility for all the functions of the organisation

•

Takes care of the administration of the organisation

•

Keeps contact with university bodies and other possible partners

•

Calls and chairs board meetings

•

Keeps up to date on the functions, projects and needs of the association

Requirements:
•

A balanced personality with a strong sense of responsibility

•

Management, organisational and group leading skills

•

Social and communication skills, ability to get along with all kinds of people

•

A high tolerance for stress and an ability to work under pressure

•

Previous ESN experience and knowledge necessary

VICE PRESIDENT & HR MANAGER
Tasks:
•

Shares responsibility with the president and helps with management duties

•

Helps the board members in their duties as necessary

•

Actively supports and helps with the event planning and organisation

•

Motivates the board members in their duties

•

Works on finding new team members and organises team internal events (HR)

Requirements:
•

A motivating, encouraging personality with an aptitude for multitasking

•

Management, organisational and group leading skills

•

Good communication skills and a high tolerance for stress

•

Willingness to adapt to new situations and get along with all kinds of people

•

Previous knowledge of ESN or volunteering experience very much recommended

TREASURER & SECRETARY
Tasks:
•

Keeps watch of the money flow of the organisation

•

Accounts the income and takes care of invoices, payments and bank transactions

•

Prepares the budget together with the president and makes sure the board follows it

•

Balances the books at the end of the year and presents the financial statement

•

Accurately writes down the decisions taken and tasks distributed at each meeting

Requirements:
•

An organised personality with basic knowledge of accounting

•

A strong sense of responsibility

•

Accuracy, trustworthiness and responsiveness to deadlines

•

Communication skills

•

Good, clear reporting and writing skills in English

LOCAL REPRESENTATIVE & PR MANAGER
Tasks:
•

Together with the president, keeps contact with ESN Norway

•

Attends meetings with other LRs of ESN Norway

•

Attends local meetings to represent the section and reports our activities

•

Keeps our social media updated

•

Promotes ESN and our activities to both Norwegians and internationals

Requirements:
•

A social, outgoing personality

•

Great communication skills and a good level of English

•

A cooperative, innovative and initiative-taking mind set

•

New promotional ideas, innovative thinking

•

Knowledge of social media and marketing

Statutes of ESN Tromsø
1 Organisation
1.1

Erasmus Student Network Tromsø (from now on called ESN Tromsø) is a non-political, nonprofit organisation at the University of Tromsø (UiT).

1.2

ESN Tromsø is an organisation subject to Erasmus Student Network AISBL (ESN
International), organised under Erasmus Student Network Norway (from now on called ESN
Norway) as a section.

2 Purpose
2.1

ESN Tromsø works towards social integration between international and Norwegian
students at the University of Tromsø.

2.2

Promote cultural and social exchange between the international students.

2.3

Promote student exchange at the University of Tromsø.

2.4

Promote the University of Tromsø as a place to study for international students.

2.5

To provide low barrier events and activities for the students at the University of Tromsø, in
order to fulfill the goals of ESN.

3 Structure
3.1 Membership
3.1.1

ESN Tromsø consists of two types of members:
• Board Members, elected through an Annual Meeting
• Local Active Members

3.2 Board
3.2.1

ESN Tromsø consists of the following Board positions:
• President & Event Manager
• Vice President & HR Manager
• Local Representative & PR Manager
• Treasurer & Secretary

3.2.2

The Board of ESN Tromsø has to consist of at least the President, Treasurer, Local
Representative and Vice President

3.2.3

The president has the responsibility of the overall organisation of ESN Tromsø.

3.2.4

The Local Representative (LR) is tasked with maintaining communications between ESN
Tromsø and the National Board.

3.2.5

Board members are required to read and know the statutes of ESN Tromsø.

3.2.6

The Board members sign up on contributing and being part of ESN Tromsø when voted in.
They are required to fulfill their given task within their roles.

3.2.7

The Board members have the responsibility of representing ESN Tromsø in a positive and
respectful manner according to the ESN values.

3.2.8

Board positions can only be added or removed at the Annual Meeting.

3.2.9

Elected Board members are expected to hold their position for a full academic year, from 1 st
June to 1st June, or from whenever they were first elected.

3.2.10 All Board members are responsible to document their work to the best of their ability, to
update the transition papers and to provide a proper transition to their successor.

3.3 Local Active Members
3.3.1 Purpose of Active Members
The purpose of active members is to secure and increase continuity, stability, and a higher activity
level and better transfer of knowledge within the section.
3.3.1.1 Information meetings should be held at least once a semester or whenever needed to recruit
new Active Members.
3.3.1.2 Active Members register through a registration form.
3.3.1.3 Active Members are registered for the rest of the semester, unless they request otherwise.

3.3.2 Tasks of Active Members
3.3.2.1 Active Members are required to read and know the statutes of ESN Tromsø.
3.3.2.2 Active Members are expected to be active in creating and supporting ESN Tromsø’s
operations.
3.3.2.3 Active Members are expected to join in Board meetings.
3.3.2.4 The Active members have the duty of confidentiality regarding issues that are specified as
sensitive during meetings, and the private information of the members of ESN Tromsø and
international students.

3.3.3 Rights of an Active Member
3.3.3.1 Active Members have the right to get insight to ESN Tromsø’s internal documents and
procedures by request.
3.3.3.2 Active Members have the right to be present, heard and voting during common meetings.
3.3.3.3 The Vice President is the main contact person and is responsible for the active members.
3.3.3.4 Active Members may request a certificate for their work.

3.4 Board Meetings
3.4.1

The President is responsible for setting the agenda and Board meetings. The agenda should
be posted at least 24 hours before the set meeting.

3.4.2

The Board meets regularly at least every second week.

3.4.3

The Vice President is responsible for documenting the meetings and making the minutes
available for the Board and Active Members.

3.4.4

Board members and Active Members are required to attend meetings. Absence requires a
valid reason and the absentee should notify of this at least one day before the meeting.

3.4.5

Each Board member has one vote in any situation where voting occurs. The President has
two votes in situations of a tie within the Board. In the absence of the President, the Vice
President has two votes.

3.4.6

The Board members have the duty of confidentiality regarding issues that are specified as
sensitive during meetings and the private information of the members of ESN Tromsø and
international students.

3.4.6.1 In matters of sensitive information, the Board may have separate Board meetings excluding
Active Members.

3.5 Board Elections
3.5.1

The main board election occurs at the Annual Meeting.

3.5.2

Any student registered at the University of Tromsø can apply for a position in the Board.

3.5.3

Current Board members have to apply in the same way as everyone else before the Annual
Meeting in order to rerun for their position.

3.5.4

It is not possible to apply for more than one board position at a time.

3.5.5

If, during the Annual Meeting, there is a tie between two or more candidates for a board
position, a new election round should be done right away. If the tie remains, the candidates
should each be given two minutes to argue why they should be elected, followed by a new
vote. If the tie remains after this, it should be resolved through a random draw.

3.5.6

If a board member leaves their position during the semester, outside of the time of the
Annual Meeting, there must be held an open call. Candidates interested in the given position
need at least one week from the open call before the deadline to apply. The board votes on
the candidates.

3.5.7

There should be at least a three week active transition period between the election of a new
board member and the resignation of the old member.

3.5.8.1 Where a three week transition is not possible, the President and the Board Supervisor may
extend extra support to ensure a successful transition period.
3.5.9

Immediately after the Annual Meeting the newly elected Board will start their transition
period until the former Board resigns on the 1st of June.

4 Economy
4.1

The treasurer has the responsibility to suggest a budget for the upcoming academic year,
divided into fall and spring semester. The budget has to be approved by the Board and
International Office at UiT.

4.2

The suggested budget for an upcoming year needs to be completed by 31 March at the
latest. Semester budgets needs to be completed and approved by 31 January for the spring
semester and 31 August for the autumn semester.

4.3

All Board members have to be aware of and updated on ESN Tromsø’s economic situation.
The members of ESN Tromsø have the right to see the budget between the Annual Meeting
upon request.

4.4

ESN Tromsø will submit a financial report for the previous semester to the International
Office in January and August.

4.5

The President of ESN Tromsø retains the authority to sign any legal documents on behalf of
ESN Tromsø.

4.8

The Board has to be informed about any documents that are being signed on behalf of ESN
Tromsø at least 48 hours before signing.

5 Code of Conduct
5.1

ESN Tromsø will have a written Code of Conduct, the purpose of which is to give clarity to
the rules of the section and the expectations held towards anyone involved with the
activities of the organisation.

5.2

The Code of Conduct shall be openly published and easily accessible to all members of ESN
Tromsø.

5.3

All members of ESN Tromsø and attendees to events by ESN Tromsø must follow the Code
of Conduct.

5.4

In case of changes to the Code of Conduct this should be clearly informed to all current
members of ESN Tromsø at least seven days before the new Code of Conduct goes into
action.

5.5

Failure to follow the Code of Conduct may result in being banned from ESN Tromsø and
activities by ESN Tromsø for a definite or indefinite period.

5.6

Failure to follow the Code of Conduct may be used as grounds to ban a person from taking
on a position as an active member or board member of ESN Tromsø for a definite or infinite
period.

5.7

The Board has duty of confidentiality regarding persons who have broken the Code of
Conduct, however they may publicly inform of bans imposed.

6 Mistrust
6.1 Mistrust towards a member
6.1.1

Mistrust can be raised towards any member who violates the ESN Tromsø statutes, ESN
Tromsø’s code of conduct, Norwegian law or University rules. Mistrust shall be notified to
the President who is responsible for providing the person it concerns with a warning, and/or
call a board meeting to discuss the matter.

6.1.2

If mistrust is raised towards a member the given person has the right to attend a called in
meeting to represent themselves. To vote on excluding a member based on mistrust requires
majority by 2/3 of the Board’s votes.

6.2 Mistrust towards the President
6.2.1

Mistrust towards the President must be notified to the Vice President.

6.2.2

The Vice President is responsible for calling a board meeting to discuss the matter of
mistrust towards the President.

6.2.3

It requires a unanimous vote from the board members to remove the current President from
their position. The Vice President will then get the tasks and responsibilities of the President.

7 Annual Meetings
7.1

The Annual Meeting shall be held each year in the period between 1st March to 30th April.

7.2

The notice for the Annual Meeting has to be sent out to all members by email, at least two
weeks before the date set for the annual meeting.

7.3

The agenda for the Annual Meeting shall be published at least two weeks before the Annual
Meeting and can be updated one week before the Annual Meeting at the latest.

7.4

The statutes have to be sent out to the members at least two weeks before the Annual
Meeting. Proposals for changes have to be sent to the board at least one week before the
Annual Meeting.

7.5

The tasks in the Annual Meeting:
• Presentation and processing of the annual report
• Presentation and processing of the budget
• Election of a new Board
• Vote on statute changes

7.6

The members of ESN Tromsø present at the Annual Meeting have the right to raise
proposals and questions about the budget and accounting.

7.7

All students at the University of Tromsø have the right to be present at the Annual Meeting,
however only registered members of ESN Tromsø have the right to vote.

7.7.1

Every registered member of ESN Tromsø attending the annual meeting has one vote, and
one vote only.

7.7.2

One may not delegate one’s vote to another person.

7.8

The Annual Meeting makes its decisions through votes.

7.9

For a statute to be changed or new board members to be elected, the proposal or candidate
must win by a majority of 50% of the votes cast during the Annual Meeting.

7.10

An extraordinary Annual Meeting can be organized when the board requires it, or when at
least 1/3 of all the registered members of the academic year demand it. An extraordinary
Annual Meeting must be announced by email to all members at least one week in advance.
The email must contain the purpose of the extraordinary Annual Meeting and the agenda.

8 Statutes
8.1

The statutes can only be changed at the Annual Meeting or at an extraordinary meeting.

9 Dissolution of the Organisation
9.1

Dissolution of ESN Tromsø must be decided by a 2/3 absolute majority of members present
at two consecutive extraordinary meetings, held no less than three months apart.

9.2

In case of dissolution, all assets of ESN Tromsø will be handed over to its respective owners.
If there is a surplus of assets, they will be handed over to ESN Norway.

Approved 4th of March 2020

Søknad-Støtte
Studentforeningen Tromsø
Droneracing

Denne søknaden omhandler søknad om støtte til drift av Studentforeningen Tromsø
Droneracing. Pengene vil bli brukt til leie av hall hvor foreningen kan fly og ha treninger, utstyr til
personer som vil prøve droneracing men ikke har eget utstyr enda, samt arrangementer i form
av konkurranser.
Foreningen ble opprettet høsten 2019, og det har ikke blitt holdt noen arrangementer enda da vi
ikke har hatt penger til hall.
Planlagte aktiviteter høsten 2020 er flygentreninger en til to ganger i uken, samt “The Artic
Drone racing championship” som er en konkurranse vi ønsker å arrangere i november.
Konkurransen vil bli arrangert i samarbeid med Tvibit, der de muligens kan sponse noe utstyr
dersom vi ikke får dekket det selv.
Første årsmøte vil bli holdt i August/September 2020. Da vi ikke fikk de pengene vi håpet på
forrige semester har vi kun fått kjøpt inn noen gates(porter for å fly igjennom) og kjegler for å
lage en racingbane.

Planlagte
Arrangementer
Tidligere arrangementer finnes ikke, men planlagte arrangementer er som
følger.:
- Ukentlige flygetreninger (innendørs i hall)
- Teknisk verksted / Workshop
- Aktivitetsdager / aktivitetskvelder
- Konkurranser
- Simulatorflyging
- Utflukter
- Kurs for nybegynnere

Foreningens Opplysninger
Navn: Studentforeningen Tromsø
Droneracing
Adresse: Mackbratta 4, 9009
Tromsø, Norge

Navn – kontoeier: Studentforeningen
Tromsø Droneracing
Adresse – kontoeier: Mackbratta
4, 9009 Tromsø, Norge
Navn – kontaktperson for konto: Kristian Sem, Leder
Studentforeningen Tromsø Droneracing
Adresse – kontaktperson for
konto: Mackbratta 4, 9009 Tromsø,
Norge

Kontonummer:
4750.76.5278

Organisasjonsnummer
:
923384774

Totalt beløp det søkes om:
37130,-

Antall registrerte medlemmer:
21

Følgende dokumenter er lagt ved sammen med søknaden i samme
dokument:
- Referat – Stiftelsesmøte for Studentforening Budsjett – 2019-2020

Referat – Stiftelsesmøte for
studentforening
Studentforeningen Tromsø Droneracing

Sted: MH-bygget, Universitetet i
Tromsø Dato: 04.09.2019
Møtet ble påbegynt klokken
14:15

Sak 1. Møtets gang
A) Valg av ordstyrer

- Kristian Sem ble enstemmig valgt som ordstyrer B)
Valg referent
- Eirik Magnus Stenberg ble satt som referent C)
Valg av protokollunderskrivere
- Protokollunderskrivere ble på forhånd valg til å være
o Emma Louise Aagensen Johansen o Sunniva
Mosenden D) Gjennomgang og godkjenning av innkalling
og dagsorden

Sak 2. Foreningens
navn
Foreningens navn ble på forhånd bestemt til å være: Studentforeningen Tromsø
Droneracing (STDR). Navnet ble vedtatt på møtet.

Sak 3. Valg av
styre
A) Leder

- Kristian Sem ble enstemmig valgt som leder B)
Nestleder
- Kristoffer Fossheim Flage ble enstemmig valgt som nestleder C)
Økonomiansvarlig
- Håkon Skau Høksnes ble enstemmig valgt som økonomiansvarlig
D) Materiellansvarlig
- Simon Høydal Sætre ble enstemmig valgt som
materiellansvarlig

Sak 4. Vedtekter
Ordstyrer Kristian Sem gikk systematisk gjennom alle vedtektene, alle medstiftere fikk komme
med innspill, før vedtektene til slutt ble fastsatt.

Sak 5. Budsjett
Nyinnvalgt økonomiansvarlig Håkon Skau Høksnes gikk gjennom det foreslåtte
årsbudsjettet. Medstifterne fikk komme med innspill og budsjettet ble godkjent.

Sak 6. Eventuelt
Ingen saker å melde.

Møtet ble hevet klokken 16:45

Underskrifter

Budsjett– 2020-2021
Studentforeningen Tromsø Droneracing

Bangood og Elefun er butikker der utstyret vil bli kjøpt fra
Sum: 37130,-

Børsklubben UiT: Søknad om midler for små foreninger
Generelt om foreningens formål:
Børsklubben UiT er en åpen forening forbeholdt alle studenter ved Universitetet i Tromsø.
Foreningens primæroppgave er å skape aktiviteter, arrangementer og fremme kunnskap om
sparing og verdipapirer. Med dette har årets styre satt som mål å ha en formidlingshorisont
som strekker seg fra børs og finans, til ulike sparingsalternativer som vil komme til nytte i
privatøkonomien.
Av faglig relevans vil økonomiske fag stå sentralt som Finans og Investering (BED-2020),
Corporate Finance (BED-2032). Videre vil vi drøfte skatterettslige problemstillinger i
budsjetterte aktiviteter for kommende år (BED-2021).
Børsklubben UiT har gratis medlemskap. Dette betyr at foreningens aktivitetsnivå vil være
forbeholdt støtte og tildelte midler gjennom året. På våre arrangementer ønsker vi å sikre
høy kvalitet på faglig innhold, spesielt på foredrag. For å øke aktivitetsnivået og kunne gi en
studentvennlig opplevelse ønsker vi å tilby gratis pizza så ofte som mulig. Av andre
aktiviteter har vi investeringskvelder og regulære medlemsmøter.
Vi har også satt oss som mål å opprette et studentfond det kommende året, som skal
forvaltes av alle engasjerte medlemmer. Fondets hensikt er å ivareta interessen mange
studenter har for børs og verdipapirer, samtidig som det skal åpne for at flere får erfaring i
finansmarkedet uten personlig risiko. Videre har vi som visjon at i de år fondet gir målsatt
avkastning skal det tas ut en rimelig størrelse pengebeløp som skal deles med studentene
gjennom sosiale aktiviteter. Det er på bakgrunn av dette at vi ønsker og trenger
oppstartskapital.
Børsklubben UiT gir et viktig bidrag for å tilfredsstille studentenes økonomiske nysgjerrighet
og formidler kompetanse til alle studenter, uavhengig av fakultet. Ved kommende periode
har foreningen begrenset økonomi (viser til vedlagt regnskap for 2019). Vi håper at
søknaden blir tatt opp til grundig vurdering og vi ser frem til å høre fra dere.
Oversikt over foregående periode (2019):
Foredrag: Privat Equity 28. mars 2019 – 50 deltagere
Total kostnad kr 5 415
Foredrag: Oljefondet 25. april 2019 – 45 deltagere
Total kostnad kr 1 972
Foredrag: Kjøp din første aksje – nybegynner kurs 24. oktober 2019 – 50 deltagere
Total kostnad kr 4250

Budsjett for 2020:

Foredrag vårsemester:
Foredrag med gjesteforeleser fra Nordnet:
Vi har vært i kontakt med forvaltere av Nordnet som har sett seg villig til å holde foredrag for
våre studenter ved kommende semester. Nordnet drives av kompetansetunge meglere og
analytikere som kan komme med nyttig informasjon angående sparing og finansmarkedet
generelt. Vi ser for oss at nivået på foredraget blir intet mindre enn profesjonelt.
Børsklubben UiT må stå for å dekke transport og opphold av foredragsholder.
Antall budsjetterte deltakere: 85 stk.
Dato for arrangement er fastsatt 25.02.20
Objekt
Flybillett
Hotell
Mat og drikke
Billettsalg
Netto resultat etter
foredrag

Pris
3000
2000
100
50

Antall

85
85

Totalt
-3000
-2000
-8500
4250
-9250

Investeringskveld: Teknisk analyse
Vi vil og ha en investeringskveld hvor vi tar for oss caser og lærer bort analysemetoder innen
teknisk analyse av selskaper. Her ønsker vi å tilby mat og drikke til våre deltagere. Dette skal
være et påbyggende kurs fra vårt tidligere avholdt «Nybegynnerkurs».
Antall budsjetterte deltakere: 60 stk.
Dato for arrangement fastsettes forløpende.
Investeringskveld: Hvordan handle i et turbulent marked.
Antall budsjetterte deltakere: 60 stk.
Dato for arrangement fastsettes fortløpende.
Foredrag: Private Equity
Antall budsjetterte deltakere: 60 stk.
Dato for arrangement fastsettes fortløpende.
Med eksterne foredragsholdere vil det påløpe ekstra kostnader. Ved disse arrangementene
vil vi ta et inngangsbeløp (kr 50 pr stk) for å kompensere noe for kostnadene.
Andre aktiviteter:
I skrivende stund arbeider vi og med opprettelse av et studentfond som skal forvaltes av
våre medlemmer. Hensikten med dette er å tillate flere å skaffe seg erfaring i
finansmarkedet uten personlig økonomisk risiko. Fondets eventuelle avkastning skal
godtgjøre Børsklubbens medlemmer gjennom sosiale aktiviteter og spennende foredrag.
Dette vil øke aktivitetsnivået til Børsklubben betraktelig for våre medlemmer.
Dette krever startkapital og vi har satt som mål å ha 10 000 kr som egenkapital ved årets
utløp.
Foregående regnskap (2019):

Avsluttende ord:
Vi er en forening med stadig økende fokus på faglig relevante aktiviteter som arbeider med å
skape et tilbud til studenter som søker kunnskap om finansmarkedet, hvor det ellers på UiT
er mangelfullt. Vi tilrettelegger for lav terskel for deltakelse hvor kompetansefremming står
sentralt. Sosialt samspill er et viktig virkemiddel for å få dette til. Derfor er Børsklubben UiT
og en sosial arena for alle.
Vi søker om kr 15 000. Kontonummer til Børsklubben UiT 1503 35 19629.

