
 Generalforsamling Høst 2022
Dato: Torsdag 10. November 2022

Tid: Kl. 18.15
Sted: R7, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU Trondheim

Dagsorden:

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste
2. Valg av ordstyrer

● Eirik Torset
3. Valg av referent

● Zuzanna Paczkowska
4. Protokollunderskriver:

● Stian Berg Lindter
5. Utnevning av tellekorps

● Maren fra Petroleum, og Martha fra mattek
6. Statusrapporter fra:

● Tillitsvalgte IGP/IMA
i. Elen - ITV tek.geo, SPU-møte, Møter i studentrådet, tillitsvalgtmøter med KTV i klasser,

jobber med utvekslingsmøter for å få bedre informasjon om dette.
ii. Petroleum studentvalget - ny ITV for petroleum Jon

● Leder
i. Vært på flere møter og mottok masse mails

ii. Følgt med på arrangementer
iii. Diplomatisk arbeid med de andre linjeforeninger
iv. Ny merch kommer - det jobbes med det
v. Tilbakemeldinger til styret - vi er åpne for å motta kritikk, vi gjør selvfølgelig feil. Takler ikke

baksnakking og heller kom med tilbakemelding direkte til styremedlemmer
● Festsjef/nestleder

i. Vise-fest arrangert fadderukene
1. Lite bilder fra det, men virket som folk har hatt det bra

ii. Immfest - holdte på å bli kastet ut flere ganger, ble hele tiden tatt ut fra hosten. Meeen vi ble
ikke kastet ut. Var suksee

iii. Gruverave: noe helt nytt og ville se hvordan det går. Gikk bra. Notert til nest år at vi trenger
større plass.

iv. Julemøte - neste fredag, håper at blæstingen ble bedre
v. Neste år - blir berserennet - kjelkerenn, CCC kommer mer info om det senere

● Økonomiansvarlig
i. Inntekter bed.pres 93 000, men blir sendt mer faktura, forventes over 100 000.

ii. Fått støtte/spons, 54415 fra TP, 22 000 mer enn i fjor
iii. Masse spons til komiteer, er totalt 367 000 dette året.
iv. Avdrag på lån er betalt.
v. Birger Hoggen er revisor

● Bedriftssjef
i. Oppskalering av bedriftskommite
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ii. Fungerer veldig bra, takk for hjelpen til alle frivillige
iii. Flere bedpresser dette året
iv. Våren - nye bedrifter og opprettholde samarbeid med flere bedrifte og linjeforeninger
v. Dra på bedpres

● Kjellersjef
i. Full gjenåpning med Hybrida og Timini

ii. 36 arrangementer dette
iii. Berg har hatt ansvar for 16 arrangementene
iv. Fikset ordning for ekstern leie av kjelleren
v. Ny opplæringsplan - et krav fra Timini

vi. Laget en ny stilling - arrangementansvarlig
vii. Fått en PR ansvarlig til kjelleren

● Internasjonal kontakt
i. To ISW - Finland og Delft

ii. ISW i Trondheim ble forskjøvet til januer
iii. Ingenting nytt fra IFMMS
iv. ISW trondheim 12-17 januar, i rute med økonomi

● Hyttesjef
i. 9 utleier dette semesteret, nesten annenhver helg

ii. Solantur og kor og korps tur
iii. Hytten leies til alle - Berg har prioritet
iv. Ting har gått opp i pris - 175 - 225 per natt (berg studenter)
v. Dugnad

vi. Flere privatdusjer

● Infosjef
i. Utvidet webkom

1. Gjenopplevet kommiteen og har fått nye medlemmer
ii. Tok over snappen fra redaksjonen

iii. Infomail, insta og BSF infogruppe
● DHL-kontakt

i. 23 BMD - sydamen har blitt effektiv
ii. Nytt DHL styre:

1. Leder: Torbjørn Kamer Smits
2. DHL kontakt: Johanne Osberg

● Redaktør
i. Immatrikuleringsutgave er gjenopplevet

ii. Kommer 1 til utgave, produsert 4 til nå
● Kontorsjef:

i. Kjøpt inn nye ting

● Trad.kom
i.

● Petroleum FK herrer
● Petroleum FK damer

i. Nytt styre
ii. Arrangementer



● Berseblæsten
i. Forskjellige spilleoppdrag

ii. SMASH Trondheim 2023
iii. Julekonsert på PTS
iv. Skal på taktlause galla
v. 70 års jubileum 2023

● Lapis
i. Nye lapiskarer og beholdte de gamle

ii. Korstock til våren
iii. Kor og korps tur

● Spinell
i. Fått nye medlemmer

ii. Bidro hyttedugnad
iii. Komitefest
iv. Kor og korps tur

● QuindeKom
i. Quindekom låpet

ii. Grilling
iii. Spill og kakesøndag
iv. Julebord
v. Genfors - valgt et nytt styre

● Bryggarlauget
i. Hatt generalfosamling

ii. Brygget og drikket øl
iii. Vært på Riga tur 2022

● Bergrevyen
i. Hatt infomøte og valgt et nytt styre

ii. 41 medlemmer med på revyen
iii. Lokale er fikset - det blir dyscenen
iv. Revyfest på kjelleren
v. Manusskriving

vi. Revy 15.mars på byscenen

Pause

● Turbiditten
i. Låne utstyr

ii. Dugnad på kontoret
iii. Turer
iv. Blir genfors til våren - info kommer på FB gruppa
v. Presentasjon av styret

● Granat BK
i. Starter opp med treninger

ii. Er med i liga
iii. Vanskeligheter med å booke hall
iv. Har søkt spons
v. Er med i studentliga



7. Valg av:
● DHL-kontakt

o Johanne Osberg
● Bedriftsjef

o Nadia Andersen Sayed
● Hyttesjef

o Thomas Gjerdsjø
● Internasjonal kontakt

o Tobias Holen Kokkin
● Visefest

o Hanna Lene Muser
● Viseøkonomi

o Lars Solheim
● Redaktør/Redaktøs

o Oda Vinje Lind

8. Eventuelt
● Statuttendring - 2. Godkjenning

1) Ble godkjent på våren, trenger ⅔ godkjenning nå også for å gå gjennom
§8. Styrene
a)

Myrasjef sine ansvarsområder er ikke kun opptak, men også styreinstrukser som måtte

komme. Dette inkluderer ansvar for foreningen sitt kontor. Om Myrasjef ønsker en

kontorkomité, vil den underligge styrets instrukser. I disse instruksene skal

arbeidsfordeling, møter og andre forhold som er viktig for komitéens arbeid stå.

- Statutten går gjennom

2) Foreslått av styret på styremøte 27.10.22, trenger ⅔ godkjenning denne gen. Fors og til

våren for å gå gjennom:

§8. Styrene
a)

Samtlige av hovedstyrets medlemmer, samt vise-festsjef og vise-økonomisjef, har møteplikt på

møter med hovedstyret.
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- Status: gikk gjennom

9. Kritikk av møtet/spørsmål


