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 Generalforsamling vår 2018 
 

 
Dato: Torsdag  19. April 2018 

Tid: Kl. 18.00 

Sted: R8, Realfagsbygget, NTNU Trondheim 

 

Agenda: 

 
1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent 

4. Valg av protokollunderskriver 

5. Utnevning av tellekorps 

6. Statusrapporter fra: 

● Leder 

● Festsjef/nestleder 

● Økonomiansvarlig 

● Bedriftssjef 

● Kjellersjef 

● Internasjonal kontakt 

● Hyttesjef 

● Infosjef 

● DHL v/Inkluderingsansvarlig 

 

● Webcom 

● Myrasjef 

● Revyen 

● Petroleum FK 

● Jubileumskomité 

● Åreansvarlige 

● Berseblæsten 

● Tradkom 

 

7. Valg til Hovedstyret: 

● Leder 
● Infosjef 
● Kjellersjef 

 
8. Valg til jubileumskomiteen 

● Leder 

● Styremedlem 

● Styremedlem 

● Revyansvarlig 

 

 

9. Valg av: 

● Myrasjef 

● Åreansvarlige 

 

10. Eventuelt 

● Statuttendringer - 2. godkjenning 

 

 

11. Kritikk av møtet/spørsmål 
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Referat Generalforsamling 
 

 

 

 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

i. Godkjent av forsamlingen 

2. Valg av møteleder 

i. Leder – Moa Fagermo 

ii. Godkjent av forsamlingen 

3. Valg av referent 

i. Infosjef – Kjetil Aa. Storaas 

ii. Godkjent av forsamlingen 

4. Valg av protokollunderskriver 

i. Daniel Vadset 

ii. Godkjent 

5. Utnevning av tellekorps 

i. Fra Webcom – Erlend Torheim 

ii. 2 fra salen til godkjenning 

6. Statusrapporter fra: 

● Tilitsvalgte (ITV) 

i. Bjørnar, Christoffer, og Lars  

1. Nettsiden oppdateres for leslighet og at den skal bli lik som realiteten 

2. Innsiden skal byttes ut, og er forhåpentligvis ferdig til høsten 

3. Vi har studentombud som man kan ta kontakt med hvis man føler at utilpass i studiehverdagen, eller 

det er noen problemer rundt det 

4. Samlokaliseringen er høst 2019 tidligst ( Tek.geo, geologi og petroleum) 

5. Hvorfor skal man stille til ITV? – man får være med å ivareta studentene og få lov til å være med å 

utforme studieløpet og fakultetet. Og det er ikke minst betalt. 

6. Godkjent av forsamlingen 

● Leder 

▪ Psykt vanlig uke 

▪ Litt om samlokaliseringen og kampen om større og bedre kontor på PTS 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Festsjef/nestleder 

▪ Festsjef skal til utvcksling så vise-festsjef tar over fra høsten av alt 

▪ Det som kommer: 

● 17.mai – frokost, tog og grilling 

● Fadderfest på kjelleren 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Økonomiansvarlig 

▪ Problemer med DnB 

▪ Vi får fortsatt ingen penger fra SiT, fordi vi er for store og har for mye penger 

▪ Men vi i foreningen sponser fortsatt prisene til våre arrangement, og sponser andre. 

▪ Noen få purringer i år 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Regnskap 

▪ Levert til revisor, som går over billag og regnskap etc. 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Bedriftssjef 

▪ Går veldig bra, hatt ett veldig bra semester med 7 bed.pres, og 2 samarbeidspresentasjoner. 

▪ Bare 6 i bedriftskomiteen som har gjort en kjempejobb gjennom hele semesteret  

▪ Alt 4 bed.pres booket i høst 

▪ Vi går over til påmeldingsystem hos teknologiporten, så alle må logge inn der. 
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▪ Godkjent av forsamlingen 

● Kjellersjef 

▪ Fortsatt ikke fått til å få åpnet kjelleren 

▪ SiT mangler fortsatt litt, men kjellerstyret er godt i gang med nybygging i kjelleren 

▪ Sjenkebevilgningen er ikke på plass før august, siden sit ikke hadde sendt med brannsikrings-dokument 

▪ Blir 22% servering, og Dahls på tapp! 

▪ Vi trenger gode navneforslag, så send inn forslag til kjellersjef. -Premie til vinnernavnet med oppkalt drink 

etter seg. 

▪ Vil si takk for meg, og takk for ett flott år i styret 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Internasjonal kontakt 

▪ ISW Helsinki hvor det var Kongress, hvor Ingrid ble valgt inn som sekretær 

▪ Har sendt flere tiggebrev i forbindelse med ISW i Trh. I høst, men bare fått avslag så langt. 

▪ Det blir mer komiteeopptak i høst for de som har lyst til å bidra.. 

▪ Bli med på ISW! 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Hyttesjef 

▪ Arrangert Styreseminar og Rørosmartnan 

▪ Leid ut hytta de fleste helgene i vår 

▪ Litt større dugnad til høsten er planlagt hvis vi får penger 

▪ Bytte vindu, flytte badstu og dusj 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Infosjef 

▪ Holdt oppdatert med info på face, mail 

▪ Representert linjeforening på jubileum og immfester 

▪ Fått med seg noen ryper hjem 

▪ Webcom har oppdatert nettsiden og lagt inn hendelser i kalenderen 

● DHL v/Inkluderingsansvarlig 

▪ Ola er blitt valgt til rikskansler 

▪ Solgt fler drakter 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Redaktør 

▪ Fornøyd med første utgave, og planleggingen av andre er i full sving 

▪ 10 stk i redaksjonen, men trenger alltid fler 

▪ Siden det er jub.år i år planlegges en jubileumsutgave 

▪ Bare og fortette og sende inn snapper til Bergstud, med «Overhørt i Berg» også 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Petroleum FK 

▪ Valgt inn nytt styre i år 

▪ Trening onsdag kl 16 i dødens dal – veldig lavterskel 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Tradkom 

▪ Hattedrikking følger vanlig Lambokotyme 

● Fylles med drikke 

● Tømmes i munnen 

● Alt som er igjen i hatten skal så på hodet 

● Deretter kan hatten vaskes og tømmes 

▪ Hva skal ut på CCC? 

● Cigar? Cognac? Coffee? Sigarillos? 

▪ Kurs – Hvordan ikke trippelbooke en hytte 

▪ Det velges inn 3 nye til å være gammel 

● Runa 

● Christoffer 

● Håkon 

▪ Ikke interesert i godkjenning fra forsamlingen, men godkjent likevel 
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● Revyen 

▪ Har vært revysjef, og oppforder alle til å stille 

▪ Revyen neste gang er høsten 2019, så god tid til å skrive manus, og fikse 

en veldig bra revy 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Åreansvarlige 

▪ Trygve og Kari 

▪ Arrangerte en veldig vellykket tur 

▪ Åreansvarlige betaler ingenting for selve turen 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Jubileumskomité 

▪ Overordnet plan er laget 

▪ Styret har organisert seg internt, men trenger fortatt noen få i komiteen 

▪ Det er også mange frivillige utover hovedkomiteen som trengs 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Berseblæsten 

▪ Spilt på berserennet 

▪ Kristiansand SMASH helgetur 

▪ Sponset av SiT 

▪ Godkjent av forsamlingen 

● Rosenhøj-gave – informering til salen 

▪ Årlig gave i 20 år 

▪ Tur til Brugge, med opphold på Hotel Rosenburg og besøk til diamantmuseet 

▪ Se nettside for mer informasjon om konkurransen. 

 

---------------PAUSE før valget--------------- 

 

• Diskusjon: Åreansvarlig 

o Når skal Åreansvarlig velges? 

o Hyttene bookes fulle før vi har valgt  

▪ Høres bra ut 

▪ Tidligere var det ønske om å dra en uke etter alle de andre på gløshaugen 

▪ Man behøver ikke booke samme uke som alle andre drar, selv om man stemmer på høsten 

▪ Man får flere plasser hvis man bestiller tidlig 

o Overveldende flertall stemmer for valg på høsten 

 

• Godkjenning statuttendringer (se statutter for hele paragrafen) 

o DHL-Kontakt navneskifte 

o ISW kontakt kan velge å sitte i 2 (to) semestere  

 

7. Valg til Hovedstyret: 

● Leder  
i. Jan Martin stiller 
ii. Sikter på mastergrad ved siden av styrevervet 
iii. Mål om å få i gang Bryggarlauget, for øl gjør alt bedre 
iv. Engasjere flere i foreningen 
v. Godkjent ved Akklamasjon 

● Infosjef  
i. Vebjørn fra 1. Materialteknologi stiller 
ii. Henning fra 2. Materialteknologi stiller 

iii. Vebjørn vant valget 
● Kjellersjef 

i. Daniel fra 2. Materialteknologi stiller 
1. Følt litt på Bergengasjementet det siste året, og har lyst til å dyrke kjellerkulturen på ny  
2. Forslag til kjellernavn spontant: Fjellheimen 
3. Har eierskapsfølelsen til bergkjelleren og har planer om å kjempe for å beholde litt 

bergkulturen 
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4. Må høre med eldre studenter som har vært på kjelleren for å 
gå tilbake til tradisjonene våre 
Noen av tidligere arrangement må kanskje modereres litt pga 
nye regler 

ii. Martin fra 1. Materialteknologi stiller 
1. Har vært i kjellerstyret i 1 år, og har lyst til å ta vervet videre 
2. Forslag til kjellernavn spontant: Dahls-kirken 
3. Høre på eldre studenter for å få erfaringsoverføring, har alt god tone med tidligere kjellersjefer og 

kjellerstyrer fra Timini og Hybrida 

 
iii. Martin vant valget 

8. Valg til jubileumskomiteen 

● De som har vært med og dra i gang ble offisielt valgt inn av forsamlingen 

● Bedrift/sponssjef – Brage valgt inn ved akklamasjon 

● Økonomi – Daniel valgt ved akklamasjon 

i. Iver Haugen ble benket – Har egentlig ikke lyst 

ii. Daniel Vadseth stiller  

iii. Iver trekker seg, siden han ikke har lyst, og andre stiller frivillig 

● Revyansvarlig – Moa valgt ved akklamasjon 

i. Moa stiller 

 

 

9. Valg av: 

● Åreansvarlige 

i. Rebekka og Norunn stiller 

1. De begge er enige om at det er best og ha noen og jobbe med, så de tar stillingen sammen 

2. Rebekka og Norunn valgt ved akklamasjon 

● Myrasjef 

i. REDACTED stiller 

ii. Valgt ved akklamasjon 

 

 

 

10. Kritikk av møtet/spørsmål 

● R8 er veldig bra, mye lettere og høre 

 

 

 

Stilling Utgående Påtroppende 

Leder Moa Jan Martin Bjørngård Helgetun 

Infosjef Kjetil Vebjørn Furuseth 

Kjellersjef Iver Martin Bakken Lesjø 

Åre-ansvarlige Kari og Trygve Norunn Marie Olderheim  

Rebekka Stenersen 

Revyansvarlig Daniel Moa 

MYRAsjef REDACTED REDACTED 

 

Det er også valgt inn flere medlemmer til 105-jubileumskomiteen:  

- Brage 

- Daniel 

 

 


