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 fostrer et sterkt indre og ytre engasjement og stilte nok et år til valg med en
lang liste engasjerte UiT-studenter. Dette skal Moderat Liste UiT fortsette å gjøre ved å drive
en god organisasjon som bidrar til å styrke engasjement og kompetanse.

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 2020/2021
Regnskap Moderat Liste 2020/2021
Inntekter
Inngående saldo
Driftsstøtte fra Vårfordelingen 2020
Valgkampsstøtte
Sum inntekter

NOK 5 883,00
NOK 20 000,00
NOK 5 000,00
NOK 30 883,00

Utgifter
Valgkamp
Grafisk Profil
Arrangementer
Avsatt til arrangementer V2021
Sum utgifter

NOK 3 565,00
NOK 10 880,00
NOK 1 067,50
NOK 5 500,00
NOK 21 012,50

Resultat før avsetn.
Resultat

NOK 15 370,50
NOK 9 870,50

Som forutsett har koronasituasjonen vanskeliggjort det å avholde arrangementer. Noe
midler er fortsatt avsatt til gjennomføring av realistiske arrangementer inneværende
semester, men Moderat Liste forlater 2020/2021 med en noe høyere egenkapital enn
forrige år. Det er ikke ønskelig å bygge egenkapital, men det vil trolig være nødvendig med
en ekstra innsats for å gjenoppbygge sosialt når koronasituasjonen forhåpentligvis letter til
høsten.

Planlagte Aktiviteter 2021/2022
Koronasituasjonen gjør det svært utfordrende å ha konkrete planer med datoer i H2021 og
V2022, men organisasjonen har et ønske om å gjennomføre studentpolitisk faglig styrkende
arrangementer og sosiale arrangementer som bidrar til en god organisasjon. Vi ber om
forståelse for at det er vanskeligere enn vanlig å detaljplanlegge.
Organisasjonen vil fortsette å etterstrebe 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.
I alle planlagte aktiviteter vil smittevern legges til grunn og vi vil deretter forsøke å bidra til
sosialt og faglig engasjement etter beste evne, samt oppfordre til deltagelse fra så mange
studenter som mulig innenfor smittevernets begrensninger.

Budsjett 2021/2022
Overskuddet for 2020/2021 er estimert frem til semesteret er over, men det å forvente at
eventuelt overskudd fra 2020/2021 vil benyttes til å gjenopprette sosiale bånd så fort
smittevernet tillater dette. Det vil være en prioritet slik at organisasjonen minimerer skade
på engasjement fra koronasituasjonen. Derfor blir også budsjettet ekstraordinært høyt, men
Styret har tro på at det vil være nødvendig.
I estimering av overskudd tas det høyde for at ønsket egenkapital i organisasjonen er lav og
dermed satt til et halv semester drift (5.000,-)
BUDSJETT 2021/2022
Inntekter
Driftsstøtte Studentparlamentet
Valgkampstøtte
Overskudd 2020/2021
Sum inntekter

20.000,5.000,4.000,29.000,-

Utgifter
Kontor og rekvisita
Faglige arrangementer
Sosiale arrangementer
Promotering
Valgkamp 2022
Sum utgifter

2.000,9.000,8.000,5.000,5.000,29.000,-

Årsmøteprotokoll fra Ordinært Årsmøte 2020
Vedlagt.

Fikk beskjed om at det var interesse i en liste over arrangementer Moderat Liste UiT har avholdt
foregående år.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Nesten) ukentlig Moderat lunsj
Komitémøter (Valgkomiteen, Nominasjonskomiteen, Programkomiteen)
Styremøter
Årsmøte
Nominasjonsmøte
Allmøte for utforming av valgprogram
To quizzer på DRIV der Moderat er quizhost + Oppmøte med lag på mange andre quizzer
Grilltur
Semesterstartsamling

Det er klart at vi har gjennomført mye mindre dette året og med færre deltagere, dette er
selvfølgelig et beklagelig resultat av koronasituasjonen.
Med vennlig hilsen,
Victor Zimmer

Referat årsmøte i Moderat liste. 05.12.2020. 16:00
Tilstede:
Victor, Maria, Marte Bjørkheim, Marte Seland, Jonas (er også i møte i NSO SST), Herman, Runa,
Karoline, Petter (kom 15 min sent), Isak.
Protokollunderskrivere: Runa og Marte Bjørkheim
Alle er stemmeberettiget
Innkalling og dagsorden godkjennes, med kritikk om at sakspapirene ikke kom ut innen fristen.
Victor velges til ordstyrer. Herman velges til referent.
Sak 1 Styrets årsmelding
Den er ikke klar, Victor holder muntlig orientering.
Ingen arrangementer denne høsten, det kritiserer at den ikke er kommet skriftlig eller vært arrangert
noe.

Sak 2 regnskap
Grunnen til mye penger er grunnet korona og utfordring ved å bruke penger
Regnskapet godkjennes.

Sak 3 Vedtekter
Et innkommet forslag til endring fra styret.
Flere i årsmøtet har ikke rukket å lese sakspapirene før møtet da det ikke ble sendt ut før.
Victor orienterer om forslaget for årsmøtet.
Til paragraf 12 i forslaget presiseres det at årsmøtet ikke skal vedta et prinsipprogram i år, men neste
årsmøte.
Herman spør om det slås fast hvem som skal føre tilsyn med at Moderat sine representanter møter i
parlamentsmøter.
Victor svarer at det ikke ligger en slik presisering i forslaget.
Petter mener at det fortsatt bør være den klare hovedregel at representantene selv skal ha ansvar
for å møte.
Victor foreslår å votere over vedtektsendringene en bloc.
Det fremmes ingen alternative forslag.
Det legges opp til positiv votering.
9 stemmer for forslaget
0 stemmer mot forslaget
Forslaget om vedtektsendringer er vedtatt.

Sak 04 Prinsipprogram
Det foreslås å gi styret i oppgave å fremme et forslag til prinsipprogram til neste årsmøtet
Forslaget vedtas enstemmig
Sak 05 Kontingent
Styret har foreslått at kontingenten settes til kr. 0,Forslaget vedtas enstemmig

Sak 06 Budsjett
Victor orienterer om at det ikke foreligger forslag til budsjett, pga koronasituasjonen har det ikke latt
seg gjøre å fremme et sannsynlig forslag til budsjett når utsiktene for aktivitet er stadig endrende.
Det foreslås at styret gis fullmakt til å fastslå budsjett der det ikke gjøres radikale endringer til
foreningens virksomhet.
Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 07 Valg
En person har stilt på forhånd til leder:
Daniel Hansen Masvik
Han velges ved akklamasjon.
Runa velges til nestleder ved akklamasjon
Økonomiansvarlig
Victor stiller og velges ved akklamasjon
Petter velges ved akklamasjon til sosialt og arrangement ans.
Gruppeleder
Jonas stiller
Herman spør om han vil fortsette etter sommeren. Svar: planen er ikke det.
Jonas velges ved akklamasjon
Valgkomite
Petter, Maria, Karoline, Victor, Daniel stiller.
Alle velges ved akklamasjon
Programkomite
Victor, Runa, Jonas, Herman stiller.

Velges ved akklamasjon.

Eventuelt:
Styret får en sterk oppfordring om å arrangere flere sosiale arrangementer i fremtiden.
Daniel får ansvar til å kalle inn til første møte i valgkomiteen.
Jonas får ansvar for å kalle inn til første møte i programkomiteen.
Møte lukkes.

Søknad fra Venstrealliansen
Venstrealliansen UiT (VA UiT) ønsker å søke om følgende, 20 000kr, til driftstøtte. VA UiT
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:
I det foregående perioden har det blitt arrangert minimalt grunnet COVID-19 restriksjonene som man
finner på campus. Vi stilte liste ved studentparlamentsvalget 2021 og fikk en oppslutning på ca 17%.
Vi har også arrangert flere digitale medlemsmøter og et årsmøte.
Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden:
- Stille liste til det kommende studentparlamentsvalget
- Arrangere medlemsmøter
- Ha stands for å fremme interessen for organisasjonen
- Skolering
- Skape et samarbeid med andre venstreallianser
- Delta på StudExpo
- Reise til Harstad/Narvik/Alta
Regnskap for 2020 og Budsjett for 2021:

Årsmøteprotokoll:
Kommer i to filer. Den ene er dokumentet og den andre er signaturen som bekrefter protokollen.

Konto:
1503.34.29689
SOSIALISTISK STUDENTLAG TROMSØ (Hva Venstrealliansen het før navneendringen ved årsmøte i
2020)
Kontaktinformasjon for ansvarlig for søknaden:
Ole Andreas Myhrer Smith
Leder i Venstrealliansen UiT
Epost: ole.andreas.smith@hotmail.com/osm003@uit.no
Telefonnummer: 97979062
Mvh Ole Andreas Myhrer Smith
Leder av Venstrealliansen UiT

Protokoll fra Venstrealliansen UiT sitt
årsmøtet for 2021
Dato:
Tid:
Sted:
Deltakere:

søndag 31. januar 2021
fra 14:05 til 15:05
Digitalt, Zoom
Ole Andreas Myhrer Smith, Erling Petter H. Trones, Tella Matilde Adolfsen, Matias
Hogne Kjerstad og Adrian Dahl Hansen

Sak 1: Kontinuering og godkjenning
Forslag:
Innkallingen til årsmøtet godkjennes.
Ingen forslag på ordstyrer, referent eller protokollunderskrivere.
Saksliste:
Sak 1: Kontinuering og godkjenning
Sak 2: Godkjenne årsmelding
Sak 3: Godkjenne regnskap
Sak 4: Fastsette kontingent
Sak 5: Vedta budsjettet
Sak 6: Velge styret
Sak 7: Velge valgkomité
Sak 8: Annet
Vedtak:
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
Ordstyrer og referent: Matias Hogne Kjerstad.
Protokollunderskrivere: Tella Matilde Adolfsen og Ole Andreas Myhrer Smith.
Saksliste:
Sak 1: Kontinuering og godkjenning
Sak 2: Godkjenne årsmelding
Sak 3: Godkjenne regnskap
Sak 4: Fastsette kontingent
Sak 5: Vedta budsjettet
Sak 6: Velge styret
Sak 7: Velge valgkomité
Sak 8: Annet
I saken annet vil et forslag om å gi styret fullmakt til å utarbeide en arbeidsplan bli behandlet.
Enstemmig vedtatt.

Venstrealliansen UiT
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Sak 2: Godkjenne årsmelding
Ole Andreas Myhrer Smith la frem styrets årsmelding.
Vedtak:
Årsmøtet vedtok årsmeldingen uten endringer.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Godkjenne regnskap
Erling Petter H. Trones la frem regnskapet for forrige årsmøteperiode.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente regnskapet for forrige årsmøteperiode.
Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Fastsette kontingent
Ole Andreas Myhrer Smith og Erling Petter H. Trones la frem henholdsvis styrets flertall og styrets
mindretall i saken om å innføre kontingent.
Forslag:
1. Venstrealliansen UiT har ikke kontingent (flertallets forslag).
2. Venstrealliansen UiT innfører kontingent og fastsetter kontingentavgiften til kr 1,- (mindretallets
forslag).
Vedtak:
Venstrealliansen UiT har ikke kontingent.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Vedta budsjettet
Erling Petter H. Trones la frem forslaget til budsjett for kommende årsmøteperiode.
Endringsforslag 1:
Venstrealliansen UiT søker om kr 20 000,- fra Studentparlamentet, ikke kr 5000,-.
Det settes av kr 5000,- til posten Valgkampsannonsering, ikke kr 0,-.
Det settes av kr 3000,- til posten Vervemøte-StudExpo, ikke kr 1000,-.
Det settes av kr 8000,- til posten Arrangementer, ikke kr 3000,-.
Det settes av kr 4000,- til posten Reise til Harstad, Alta eller Narvik, ikke kr 1000,-.
Endringsforslag 2:
Venstrealliansen UiT søker om kr 10 000,- fra Studentparlamentet, ikke kr 5000,-.
Venstrealliansen UiT
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To tusen, kr 2000,-, flyttes fra posten StanstasjMateriell til posten Valgkampsannonsering.
Det settes av kr 5000,- til posten Arrangementer, ikke kr 3000,-.
Det settes av kr 4000,- til posten Reise til Harstad, Alta eller Narvik, ikke kr 1000,-.
Endringsforslag 3:
Styret gis fullmakt til å endre budsjettet i løpet av året på styremøter.
Votering:
Forslaget til budsjett for kommende årsmøteperiode ble satt opp mot det mest ytterligånde
endringsforslaget, endringsforslag 2. Vinneren av voteringen, endringsforslag 2, ble satt opp mot
endringsforslag 1. Endringsforslag 2 ble vedtatt mot 1 stemme. Endringsforslag 3 ble enstemmig
vedtatt:
Vedtak:
1.
Forslaget til budsjett for kommende årsmøteperiode ble vedtatt med følgende endringer:
Venstrealliansen UiT søker om kr 20 000,- fra Studentparlamentet, ikke kr 5000,-.
Det settes av kr 5000,- til posten Valgkampsannonsering, ikke kr 0,-.
Det settes av kr 3000,- til posten Vervemøte-StudExpo, ikke kr 1000,-.
Det settes av kr 8000,- til posten Arrangementer, ikke kr 3000,-.
Det settes av kr 4000,- til posten Reise til Harstad, Alta eller Narvik, ikke kr 1000,-.
Vedtatt mot 1 stemme.
2.
Styret gis fullmakt til å endre budsjettet i løpet av året på styremøter.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Velge styre
Valgkomiteens leder hadde ikke anledning til å delta, slik at Ole Andreas Myhrer Smith la frem
valgkomiteens innstilling på vegne av valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling:
leder
Ole Andreas Myhrer Smith
økonominansvarig
Erling Petter H. Trones
styremedlem
Tella Matilde Adolfsen
Endringsforslag 1:
Styret gis fullmakt til å supplere styret med inntil én person. Vedkommende skal helst være kvinne
for å ivareta kjønnsbalansen i styret.
Vedtak:
leder

Venstrealliansen UiT
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økonominansvarig
Erling Petter H. Trones
styremedlem
Tella Matilde Adolfsen
Styret gis fullmakt til å supplere styret med inntil én person. Vedkommende skal helst være kvinne
for å ivareta kjønnsbalansen i styret.
Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Velge valgkomité
Valgkomiteens leder hadde ikke anledning til å delta, slik at Ole Andreas Myhrer Smith la frem
valgkomiteens innstilling på vegne av valgkomiteen.
Valgkomiteens forslag:
Et medlemsmøte velger ny valgkomiteen noen måneder før årsmøtet.
Endringsforslag 1:
Styret velger valgkomiteen noen måneder før årsmøtet.
Vedtak:
Styret velger valgkomiteen noen måneder før årsmøtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Annet
Forslag:
Styret gis fullmakt til å utarbeide og vedta en arbeidsplan for Venstrealliansen UiT.
Vedtak:
Styret gis fullmakt til å utarbeide og vedta en arbeidsplan for Venstrealliansen UiT.
Enstemmig vedtatt.
Referent
Matias Hogne Kjerstad

Venstrealliansen UiT
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Protokollen er lest og underskrevet av:
Dato og sted:
Tromsø, 31. januar 2021

(sign.)
Tella Matilde Adolfsen

Venstrealliansen UiT

Tromsø, 31. januar 2021

(sign.)
Ole Andreas Myhrer Smith
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Grå Liste søker om:
15000 kr i driftsstøtte for perioden sommer 2021, Høsten 2021 og våren 2022. Da dette er perioden før neste års
driftstøtte i 2022.
Vi er veldig fornøyd med å kommet inn med to 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 15000 kr vil være en passende sum til å få gjennomført
vårt arbeid. I korona året 2020 og videre nå i 2021 er det enda mer viktig å få frem de psykososiale og
velferdsintensive sakene som vi stilte til valg på gjennomført.
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 24. Mars 2021, Regnskap 2020-V2021, Årsberetning 2020-V2021 og
referat fra årsmøtet 2021.
Informasjonsarbeider utenom valgkamp
Debutuka 2021
Sosiale aktiviteter og møter
Innkjøp av materiell og kontorrekvisita

kr 3500,kr 5000,kr 3500,kr 3000,Totalt kr 15 000,-

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 2021 kr 5000,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 kr 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 2021.
Innkjøp av materiell og kontorrekvisita kr 3000,Generelt utstyr til Gråliste kontoret som vi og har søkt om.
Til sist kan det nevnes at Grå Liste har hatt problemer med tilgangen til vår foreningskonto, og har en del utestående
utgifter som ulike medlemmer har lagt ut for listen. Vi forventer å få kontroll over kontoen før Påsken 2021.
Mvh
Ida Rabben Trælnes
Leder i Grå Liste

Petter Johansen
Kasserer for Grå Liste

Regnskap for Grå Liste 2020-V2021
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*

Ørkemerket til t-skjorter

945.00 kr

Overført utgift fra 2019 og 2020

Bannere og annen trykk*

2,299.00 kr

roll up banner med trykk, brosjyrer mm

Møtevirksomhet*

1,213.00 kr

utgifter til pizza og sammenkomster

Debutuka 2020*

397.00 kr

Kontorrekvisita*

929.00 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

Lite utgifter i 2020 pga korona begrensinger
9,641.00 kr
359.00 kr

Årsberetning 2020
Grå Liste ble stiftet i Mai 2019, og leverte vår første liste til valget våren 2020 der 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.
Vi kom da inn med Ida Rabben Trælnes som fast medlem, tillegg har første vara Petter Johansen deltatt
på flere av de digitale studentparlamentsmøtene som er blitt avholdt i korona året 2020. Ørjan Johnsen
har også deltatt som delegat til det digitale nasjonale studenttinget og rapportere om at dette ga mye
innsikt og ga mersmak til å stille som kandidat på Grå liste også våren 2021.
Ida har vist stor aktivitet og har vært tilstede på alle av årets parlamentsmøter, det har blitt fremmet viktige
saker og hun har rapportert om stor tverrpolitisk aktivitet der Grå Liste har samarbeidet med alle de ulike
listene, utarbeidet endringsforslag og vært med å utallige debatter. Vi er veldig glad for at vi ser at det
hjelper å få fokus på våre saker og at det er kommet utbedring av individuell tilrettelegging for flere
studenter ved de ulike Campus under det arktiske Universitet, UiT. Det har og blitt arbeidet iherdig med å
fremme ulike studentsosiale punkter i et år der mange har slitt med ensomhet, korona angst har våre
hjertesaker blitt enda mer tydelige og er noe som vi ser frem til å arbeide videre med.
Utover 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.
V2021
Som liste er vi veldig fornøyd med at vi kom inn i studentparlamentet med to Mandat, som ble Ida Rabben
Trælnes, og Ørjan Johnsen, Ida tenker også å stille til valg som velferdsansvarlig i studentparlamentets
arbeidsutvalg. Vi ser for oss at spesielt pga Korona krisen vil Grå liste kunne bidra mye i det videre
studentpolitiske arbeidet i studentparlamentet i det inneværende året 2021.

Hilsen alle oss i Grå Liste
Ida Rabben Trælnes
Ørjan Johnsen
Petter Johansen
Mai Hansen
Oda Nellie Bårdslett

Dashiel Stevens
Thi Thou Hoang
Ailo Aleksander Mikkelsen
Monir Martin Bouker
Iver Toft Tomter
Martine Lathi
Tor Stensrud
Ingvild Kristiane Myrvang

24 Mars Kl 13:15-17:12 2021 fysisk styremøte i Grå Liste
Petter og Ida samlet seg etter resultatet fra valget 2021, Ørjan ankom senere
Petter Johansen var referent. Ida som er fast i studentparlamentet orientere om det som var nytt
siden forrige møte.
Saker som ble tatt opp var referatet fra årsmøtet 2021, budsjett for H2021-V2022 og søknaden
om støtte på 15000 kr fra semesteravgiftsmidlene for Grå liste i perioden H2021-V2022, det ble
og diskutert hvilke prioriteringer Grå liste skal gå for nå som de har oppnådd et mer mandat i
studentparlamentet. En arbeidet og med å søke om Gråliste kontor som er utlyst med frist å
søke om 29. Mars 2021.

/Sign/
Ida Rabben Trælnes

/sign/
Petter Johansen

Kl 14:11-17:46 24 Februar 2021 Grå Liste årsmøte med oppsett av kandidater til valget 2021
Grå Liste samlet seg digitalt og fikk inn alle vi trengte for å kunne stille til valg i år også. Dette
ble utført via facebook, det ble også gjort masse samarbeid med oppdatering av valgsakene og
hvilke saker som så langt har blitt gjennomført i Studentparlamentet etter Ida sin første periode.
Det var da helt naturlig å la Ida være vår førstekandidat, Ørjan Johnsen ble satt opp som annen
kandidat mens Petter Johansen som er mer opptatt siden 2020 ble satt til kandidat tre (han var
2nd kandidat i 2020).

Petter ble satt på saken i å gjøre klar søknad innen 1 april, og det ble bestemt at det skal søkes
om 15000 kr.
Det ble også diskutert om at Ida burde stille til arbeidsutvalget som velferdsansvarlig.

Møtet varte fra Kl 14:11 til 17:46
Referent /Sign/
Petter Johansen

/Sign/
Ida Rabben Trælnes

Søknad om driftstøtte for AIESEC Tromsø
Kontaktperson: Håvard Strid Buholdt, Local Committee President
Tlf.: 452 15 244
E-post: aiesec@uit.no
Organisasjonsnr.: 823 596 162
Kontonr.: 9230.18.86804 tilhørende AIESEC Tromsø
AIESEC Tromsø er en delvis 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.
AIESEC Tromsø ønsker at det skal være mer naturlig med utenlandsopphold for UiT
sine studenter og ønsker å 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.
Aktiviteten i lokalkomitéen begynte for et år siden, men på grunn av covid-19
pandemien så ble oppstarten av lokalkomiteen ekstra vanskelig, spesielt når vår
hovedvirksomhet studentutveksling ble uforsvarlig under pandemien. På grunn av alt
dette så er organisasjonen fortsatt i oppstartsfasen. Vi håper å kunne tilby mer av
våre mange unike og verdifulle utvekslings muligheter for studenten etter hvert som
pandemien roer seg ned. I mellomtiden så har organisasjonen jobbet med diverse
omstrukturering og opplæring av medlemmene sin, samt å hjelpe studenter utvikle
sine lederkunnskaper igjennom vår nye prosjekt BroadenBase i samarbeid med LNU.
Med denne søknaden ønsker vi å søke om 35 000,- i henhold til vedlagt budsjett,
men som regnskapet viser er det gått med overskudd fra forrige år og vi har
forståelse for en tilsvarende nedjustering av støtte dersom det er nødvendig. Pengen

vil bli brukt på å få organisasjonen opp og i stand til å gi studenten ved UiT de beste
mulighetene til å utvikle seg selv igjennom prosjekter og en givende å læringsrik
praksisutveksling.

I interesse av ryddighet ønsker vi å nevne at organisasjonen består av medlemmer fra en
tidligere organisasjon, IAESTE Tromsø, ved UiT.

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
Siden jeg nå er på påskeferie når jeg skrive denne søknaden så har jeg ikke tilgang til
det nyeste versjonen av regnskapet til organisasjonen, dette vil bli ettersende så
snart jeg kommer tilbake til Tromsø.

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.
Grunnet koronapandemien endte AIESEC Tromsø aldri opp med støtte til kostnadene
ved utveksling, derfor ble Studentparlamentet den eneste støtte foregående år.
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 2021
Grunnet Koronasituasjon har ikke organisasjonen brukt så mye som det var
budsjettet for forrige år. Årsmøte til AIESEC Tromsø vedtok å beholde budsjettet likt
som forrige år pga. disse spesielle omstendighetene. 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.

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

Med vennlig hilsen,
Håvard Strid Buholdt
Local committee President of AIESEC Tromsø

Innkalling til Årsmøte i Exchange Tromsø
Følgende er innkallingen til årsmøte i Exchange Tromsø.
Dato: 16.12.2020
Tid: 17:24
Sted: Zoom

Konstituering av Årsmøtet
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst fra Styrets leder.
Årsmøtets vedtektslegitimitet.
o Kravet er ¾ må være oppmøtt i vårt tilfelle 11(10.5)
Godkjenning av innkalling.
o Godkjent
Valg av møteleder.
o Victor stiller, og valgt
Valg av referent.
o Bo stiller, og valgt
Valg av tellekorps.
o Sondre og Kian foreslås, og velges
Valg av signaturer
o Victor og Håvar stiller, og velges

Styrets Årsmelding

v/ Styrets Leder, Victor Zimmer
•

Styret sin årsmelding ettersendes snarest og senest innen 17:00, 12.12.2020.

- Årsmelding ble levert muntlig
-

Dette året har vært vanskelig for alle studentorganisasjoner og det inkludere oss
Beklager på veiene av styre for dårlig oppsett av møter
Budsjett/regnskap er oppført

Regnskap

v/ Styrets VP-Fin, Sigurd Almli
•

Styret har forslag til vedtektsendringer. Disse ettersendes snarest og senest innen
17:00, 12.12.2020.

-

Fått 35 000 av studentparlament
Regnskapet ligger tilgjengelig på OneDrive

Innkomne saker

v/ Styrets VP-BD, Håvard Strid Buholdt
• Disse må ettersendes snarest, og senest innen 17:00, 12.12.2020.
-ingen innkomne saker

Budsjett og kontingent
v/ Styrets VP-Fin, Sigurd Almli
•

Styret har laget et forslag til budsjettet for det kommende året. Dette ettersendes
snarest og senest innen 17:00, 12.12.2020.

-Budsjettet holdes foreløpig likt som i fjord
-kontingent holdes ved null

Vedtektsendringer

v/ Styrets Leder, Victor Zimmer
•

Styret kommer med forslag til vedtektsendringer. Disse ettersendes snarest og senest
innen 17:00, 12.12.2020.

Forslag til endringer
- Endring av navn fra «Exchange Tromsø» til «AIESEC Tromsø»
- Endre typer styreverv, til «President», «Visepresident» og «Styremedlem», styrets
sammensetning
Vedtektsendringene vedtatt (ved stemming)

Valg av President

v/ Styrets Leder, Victor Zimmer
• I henhold til vedtektene vil det måtte avholdes valg av en President.
-President er ansvarlig for kommunikasjon mellom nødvendige parter.
-Generell styring
Håvard Strid Buholdt stiller.
Valgt ved akklamasjon

Valg av verv

v/ Styrets VP-BD, Håvard Strid Buholdt
•
•

I henhold til vedtektene vil det måtte avholdes valg av verv.

-Valg av Visepresident:
Ingen stiller.
Posisjonen må stå åpent til et ekstraordinærtårsmøte

Bevilling av styreverv

v/ Styrets Leder, Victor Zimmer
•

I henhold til vedtektene vil det måtte avholdes valg for tildeling av styreverv.

-Valg av Styremedlem
Ingen stiller til Styremedlem
Posisjonene må stå åpent til et ekstraordinærtårsmøte
Forslag til løsninger:
Da bør vi i løpet av vår semesteret å holde et ekstraordinært
Eller
medgi styre fullmakt til å ta opp til tre styremedlemmer
Avstemming over å gi styre fullmakt til å ta opp, opp til tre styremedlemmer.
Ved avstemming gir årsmøtet den fullmakten

Møteplan

v/ Styrets Leder, Victor Zimmer
•

Det er ikke kommet inn forslag til møteplan. Årsmøtet bes ta stilling til dette.

- Bestemme å
Gi fullmakt til Styre for å bestemme når LC-møtet kan avholdes, med forbehold om at det
skal være minst ett møte i måneden.
Ved avstemming er dette vedtatt

Eventuelt

Eventuelle saker.
-Maskot, «Shout», «Roll call»
Isbjørnen Romssa velges som maskot

Møte heves 18.04

Godkjenning av referat
Referatet er godkjent.
Signatur:

Ved ønske om en sak på årsmøtet skal denne sendes til Styre minimum 4 dager før årsmøtet,
altså innen 12.12.2020 klokken 17:00. Eventuelle mindre spørsmål kan behandles under
seksjonen ‘Eventuelt’.

SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTMIDLER
________________________________________________________
Avsender:

TSI – Tromsøstudentenes idrettslag (Prosjektet aktivCampus)

Org. nr.:

879387272

Kontaktperson:

Ida Tomine Glomsaker (Prosjektleder – aktivCampus Tromsø)

Telefonnummer:

92231818

E-post:

tromso@aktivcampus.no

Nettside:

https://www.studentidrett.no/aktivcampus

Kontoeier:

TSI

Kontonummer:

7878 06 18913

Kontoadresse:

c/o Kraft Sportssenter, Framstredet 79, 9017 Tromsø

Om prosjektet
Prosjektets navn: aktivCampus
Vi står midt i en tid der samfunnets fokus handler om fellesskap, helse og trygghet.
Det er mange “tapere” i denne koronapandemien, men av de gruppene som
kanskje har lidd mest av de tiltak som er satt inn, er studentene. Avlyst russetid,
redusert og avlyste fadderuker, digital undervisning og forbud mot breddeidrett
for de over 20 år. Det har vært lite å glede seg over, og dette har ført til større grad
av ensomhet og helseplager. Inngangen til 2021 viser at nasjonale og lokale
retningslinjer endres kontinuerlig, noe som gjør at man blir stående i en konstant
usikkerhet knyttet til egen hverdag og eget handlingsrom. Allerede før covid-19
var studentene blant de gruppene med høyest score på ensomhet og lav
livskvalitet, og funnene i undersøkelsen Studiebarometeret 2020 viser at 4 av 5
studenter har savnet det sosiale miljøet, over halvparten har vært mer ensomme
og syv av ti studenter har fått et dårligere faglig utbytte av studiene.
Prosjektet har flere ønskede effekter, noe som kommer fram i prosjektets
målsetninger. Det er bevist at regelmessig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og
psykisk helse. Fysisk aktivitet har blant annet positive effekter på hjernen i form av
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reduksjon av angst og forbedret søvn, samt evnen til å planlegge, organisere og
lære (Helsenorge, u.å.). I tillegg til å gi bedre vektregulering, økt overskudd og
bedre livskvalitet kan man oppnå flere positive effekter knyttet til sosiale forhold
ved å utøve aktiviteten sammen med andre. Når det gjelder akademiske
prestasjoner viser en rekke empiriske studier en positiv sammenheng mellom
fysisk aktivitet og akademiske prestasjoner (NHH, 2017). En nylig studie basert på
disse dataene viste at trening ser ut til å beskytte studentenes psykiske helse
(Khrono, 2020). Det er å anta at organisert trening gjennom studentidrettslagene
vil beskytte ytterligere, gjennom at man også i større grad er en del av et sosialt
fellesskap. Vi i Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) ønsker sammen med resten av
norsk studentidrett å gi studentene en ny start på studielivet høsten 2021 gjennom
å igangsette etableringen av konseptet aktivCampus. aktivCampus har som
overordnet ambisjon å skape en mer aktiv, helsefremmende og meningsfull
studiehverdag, og vi vil kickstarte dette arbeidet ved å arrangere en egen uke med
fokus på fellesskap, relasjoner og hverdagsglede gjennom den frivillige
studentidretten. Prosjektets målsettinger:
1) Skape varige relasjoner og vennskap mellom studentene
2) Bidra til økt livsmestring og sterkere psykisk helse
3) Bidra til en aktiv og helsefremmende studiehverdag
Målgruppe
Den primære målgruppen vil være 2. årsstudenter som ikke fikk den studiestarten
de hadde sett for seg i 2020, samt nye studenter som starter sin studietid til
høsten. Resten av studentmassen vil være en sekundærmålgruppe da det vil være
studenter i andre årskull som også ønsker å delta. Det er over 17 000 studenter
ved UiT, hvor vi har et mål om å nå minst 5 000 studenter gjennom aktivitetene.
Det legges til rette for aktiviteter som også passer for personer med
funksjonsnedsettelse og utvekslingsstudenter. Alle arrangementer under uken skal
være gratis og åpen for alle.

Foto: NTNUI (Sjakkturnering – aktivCampus 2020)
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Organisering
Prosjektet styres lokalt av en selvstendig prosjektgruppe bestående av frivillige
studenter på tvers av studieretninger, og er underlagt TSIs hovedstyre.
Prosjektgruppen har ansvar for lokal planlegging og gjennomføring av prosjektet i
Tromsø, og får rådgivende støtte fra nasjonalt hold (NSI). Dette er med å sikre
kvalitet og styrke prosjektgjennomføring lokalt. Det vil også være et stort fokus på
samarbeid med aktører på campus for å samkjøre aktiviteter og kanalisere nye og
eksisterende tilbud på en ryddig måte til studentene. Dette vil derfor etableres en
referansegruppe for relevante aktører på campus. Prosjektgruppen vil dermed
også ha en koordinerende rolle lokalt. Lokal prosjektleder, Ida Tomine Glomsaker,
sitter i en nasjonal prosjektgruppe hvor det deles idéer og erfaringer, samt jobbes
med å utvikle konseptet nasjonalt. Ida Tomine var med på å initiere og
implementere aktivCampus i Trondheim for to år siden og har god kjennskap til
prosjektet.

Evaluering
Prosjektet vil bli evaluert på to måter: 1) internevaluering i prosjektgruppen og 2)
anonym spørreundersøkelse til deltakerne. Internt i prosjektgruppen vil vi se på
hva som fungerte, hva vi burde gjort annerledes og hva vår største læring har vært.
I spørreundersøkelsen vil spesielt evaluering av måloppnåelse være sentral, hvor vi
ønsker å vite hva deltakelsen har ført til.

Oversikt over aktiviteter i foregående periode
aktivCampus-konseptet ble etablert i Trondheim i 2019, og har siden fått rotfeste
som en av de faste oppstartsukene for studentene. Se
https://www.facebook.com/aktivcampus/ for hvilke aktiviteter som ble arrangert
under aktivCampus-uken i Trondheim.
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Foto: NTNUI (Åpning av campusrunden v/ordfører Rita Ottervik & rektor ved NTNU Anne Borg)

Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
Vi planlegger å gjennomføre arrangementene i uke 34, etter de tradisjonelle
fadderukene. Det vil i løpet av uka arrangeres ulike aktiviteter gjennom den
frivillige studentidretten, hvor man i tillegg til å synliggjøre det mangfoldige
tilbudet som allerede eksisterer på studiestedet tilby nye, lavterskel aktiviteter som
passer for alle. Vi ønsker at aktivitetene skal bidra til å danne og videreføre gode
relasjoner mellom studentene, på tvers av studieprogrammer og studiekull, men
skille seg fra fadderukene ved å fokusere på helsefremmende aktiviteter. Alle
arrangementer og aktiviteter er alkoholfrie. Gjennom denne uken kan vi hjelpe
studenter med å finne sin måte og holde seg aktiv på resten av studietiden, og
kanskje resten av livet. Vi ønsker å jobbe i synergi med aktører på campus for å
gjøre det mer ryddig og lettere for studenter for å finne fram til de ulike tilbudene.
Sammen med resten av norsk studentidrett og andre aktører har vi også et
samarbeid med Rådet for psykisk helse, som vil bidra med kompetanse og
gjennomføring av en egen workshop knyttet til sterkere psykisk helse og
livsmestring.
1) Parallelle aktiviteter hver eneste dag: Hver dag vil det være aktiviteter å delta på
fra morgen til kveld. Her vil det mangfoldige aktivitets- og idrettstilbudet bli

4

synliggjort gjennom ulike arrangementer og aktivitetssoner. I tillegg vil det bli
tilrettelagt for sosiale lavterskeltilbud og aktiviteter rundt omkring på campus på
lek og moro. Eksempler på aktiviteter er; felles morgenjogg før skolestart,
pauseyoga mellom forelesninger, mini-turneringer innen ulike idretter og
aktiviteter, styrkeøkter ved bruk av kroppsvekt med mer.
2) Kom og prøv: Introduksjon av
idrettstilbudet i Tromsøs
studentidrettslag. Her vil man bli
kjent med nye idretter samtidig som
man blir kjent med den frivillige
studentidretten. De ulike gruppene i
studentidrettslaget inviterer til åpne
treninger hvor man både blir kjent
med andre aktive og med idretten.
Foto: NTNUI (Kom og prøv goalball)

3) Tur i skog og mark: I Tromsø er det unike muligheter for naturopplevelser.
Gjennom uken vil det bli organisert felles turer for å gjøre studentene kjent med
hva som finnes av muligheter. Her vil det blir lagt til rette for både korte og lange
utflukter, med og uten nistepakke.
4) Bli kjent med studiebyen: Skal man føle seg trygg og trives på best mulig måte
som student er det greit å kjenne til sin egen studieby. Det vil være aktiviteter som
gjør studentene bedre kjent med eget nærmiljø, hva som finnes av muligheter og
ikke minst, hvordan man skal komme seg fram på en ny plass. Rebusløp med ulike
aktiviteter er et eksempel på dette.
5) Hverdagsglede for økt livsmestring: Hverdagsglede er et lavterskeltilbud for økt
livsmestring, og er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Hdir, FHI
og Frisklivssentraler. Det vil bli utviklet en egen workshop for studentene, med et
digitalt inspirasjonsforedrag som er spilt inn våren 2021.
Prosjektet vil i stor grad være aktuelt for videreføring, da vi håper dette kan bli en
fast uke ved studiestart på høsten, slik det har blitt i Trondheim. Vi skal også jobbe
for å etablere tilbud og aktive informasjonskanaler gjennom skoleåret.

Om søkesum
Vi søker om kr 15 000 hovedsakelig til promotering av uken, for å nå ut til så
mange studenter som mulig, samt synliggjøre de ulike aktivitetene (se vedlagt
budsjett). Promotering ser vi på som en suksessfaktor for en vellykket uke.
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Sluttord
I år er tiltak som aktivCampus viktigere enn noen gang. Vi er heldige som får
muligheten til å starte opp aktivCampus i Tromsø, og vi har stor tro på at vi kan
gjøre en forskjell for studentene ved UiT. Håper dere vil være med på laget for å
gjøre UiT til Norges mest aktive campus.

Vedlegg:
1) Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte
2) Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte (TSI)
** Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte vil ikke være vedlagt da
aktivCampus er et nytt prosjekt underlagt TSI.
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Tromsøstudentenes Idrettslag

Organisasjonsnr. 879387272
Budsjett 2021

Beløp i NOK
Driftsinntekter
Salgsinntekt
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3205 Kiosksalg etc
3211 Andre interne salg
3212 Videresalg av idrettsutstyr/-klær til medlemmer
3213 Gradering
3225 Dugnad
3250 Inntekter fra egne arrangementer
Sum Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3450 Semesteravgiftsmidler fra Studentparlamentet
3452 Midler fra UiT
3453 Midler fra Norsk Tipping
3455 Lokale aktivitetsmidler
3456 Momskompensasjon
3460 Stotte fra Norges idrettsforbund
3461 Stotte fra særforbund
3601 Leieinntekter lagerplass
3621 Slitasjeavgift TSI medlemmer, idrettsutstyr
3622 Slitasjeavgift torrdrakter
3660 Leieinntekter, bil
3662 Leieinntekt, dykkerutstyr
3663 Leieinntekt, Torrdrakt
3902 Inntekter, gass
3915 Kursinntekter
3920 Medlemskontingenter
3930 Treningsavgifter
3931 Deltakeravgift
3938 Egenandel, SL, SM, Student-EM osv.
3940 Egenandeler
3941 Egenandel, tur
3942 Egenandel, stevne, kurs, samling
3943 Egenandel, seriespill
3944 Egenandel, turnering
3946 Egenandel, Sosialt arrangement
Sum Annen driftsinntekt
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
5004 Godtgjørelse styremedlemmer
Sum Lønnskostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse

(Undergruppe/prosjekt)

0
225000 Tromsø kommune, Ishavskraftsfondet, Nordlysfondet.
15000
10000

12000 Norges studentidrettsforbund

262000 Justeres ved revidert budsjett, og ved svar på søknader.
262000

0

5561 Dommeravgift
Sum Annen kostnadsgodtgjørelse
Annen personalkostnad
5990 Annen personalkostnad
5991 Spillerovergangsgebyr
Sum Annen personalkostnad
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Avskrivnigner
6010 Avskrivnigner transp.midler, maskiner og inventar
Sum Avskrivninger
Frakt og transportkostnad vedrørende salg
6110 Toll og spedisjonskostnader
6190 Annen frakt- og transportkostnad ved salg
Sum Frakt og transportkostnad vedrørende salg
Kostnad lokaler
6300 Leie lokaler
6301 Leie idrettsanlegg
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6391 Overnatting
6392 Hotell
Sum Kostnad lokaler
Leie maskiner, inventar o.l.
6440 Leie transportmidler
6490 Annen leiekostnad
6491 Leie idrettsutstyr
Sum Leie maskiner, inventar o.l.
Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres
6540 Inventar (Res)
6550 Driftsmaterialer
6551 Kostnader ifm. dugnad
6552 Kostnader ifm. kiosksalg
6553 Lisens programvarer
6555 Drift, oksygen
6560 Rekvisita
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6580 Idrettsutstyr
6581 Idrettsklær, drakter osv
6590 Annet driftsmateriel
6591 Idrettsutstyr forbruksvare
Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres
Reparasjon og vedlikehold
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6621 Reparasjon og vedlikehold båt

0
0

0
20000 Pust, klatrehall, TSE

20000
10000 Leie av buss til turarr.

10000

26000 Innkjøp av essensielt materiell til gruppene som holder arrangementer under aC-uken.
25000 T-skjorter, representasjonstøy

51000

6622 Reparasjon og vedlikehold bil
6623 Reparasjon og vedlikehold maskiner
6630 Supplering utstyr
Sum Reparasjon og vedlikehold
Fremmed tjeneste
6700 Revisjonsn og Regnskapshonorar
6730 Idrettsfaglig bistand
6790 Annen fremmed tjeneste
Sum Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l.
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6840 Aviser, tidsskrifter, boker etc
6860 Moter, kurs, oppdatering etc.
6861 Årsmoter
6863 Komitémoter
6870 Kurs
6873 Trener- og dommerkurs
Sum Kontorkostnad, trykksak o.l.
Telefon, porto o.l.
6900 Telefon
Sum Telefon, porto o.l.
Kostnad transportmidler
7000 Drivstoff transportmidler
7020 Vedlikehold transportmidler
7040 Forsikring og avgifter transportmidler
Sum Kostnad transportmidler
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
7101 Kjoregodtgjorelse
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7141 Reisekostnader, deltakere SL, SM osv.
7142 Taxi
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig
7172 Diettkostnader dommere
Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7320 Reklamekostnader
7395 Oreavrunding
Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
Kontingent og gave
7400 Kontingent, fradragsberettiget
7411 Medlemskontigent særforbund
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7416 Påmelding seriespill
7417 Påmelding turneringer
7420 Gaver, fradragsberettigede
7430 Gaver, ikke fradrag

0

0

25000 Foredragsholdere, intruktører (reduseres ved lavere inntekt enn forventet)
25000

0

0
71000 Promoteringsmateriell (rollups, beachflagg, bannere m.m), trykking, aktivitetshefte, annonser)
Reduseres neste år grunnet gjenbruk

71000

7440 Premier
Sum Kontingent og gave
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
7500 Forsikringspremier
7501 Utoverforsikring/-lisens
Sum Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
Annen kostnad
7701 Sosiale arrangementer
7702 Bankett
7703 Tur
7704 Idrettsarrangement
7711 Styremoter
7770 Bank og kortgebyrer
7775 Tjenestegebyr
7780 Renter og gebyrer inkasso
7790 Annen kostnad
7791 Purregebyr leverandor
Sum Annen kostnad
Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

25000 Hovedpremie til sommerlekene + gaver/premier i øvrige arrangement
25000

0
28000 Frukt og smoothie, grillmat, pizza til div. Arr.

27000 Kostnader knyttet til arrangementer ila uken (telt, smittevernsutstyr, anlegg). Vil reduseres ved lavere inntekt enn forventet.
5000 Møtemat og workshops for frivillige og ekstern prosjektgruppe

60000
262000
262000
0
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Saksliste
Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha
vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent. Alle
medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er
valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i
overordnet idrettsorganisasjon etter § 5 Generelle regler om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
vedtak:
Stemmeberettigede godkjennes jf. §4.
38 stemmeberettigede tilstede – ingen innsigelser

Sak 2 Konstituering
•
•
•
•

Dirigent: Daniel Masvik Hansen
Protokollførere: Ingrid Hestvik Dahl og Tobias Bøgner
Protokollunderskriver I: Benedicte Havn Sivertsen
Protokollunderskriver II: Stine Skalmerud

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Sakslisten godkjennes.
-

Erlend R.M kommenterer at Regnskap kom sent på grunn av sein
revisorberetning. Håper likevel at innkalling og saksliste godkjennes.
Steinar E. etterspør undergruppenes årsberetninger
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Erlend R.M forklarer at dette ble valgt å ikke gjøres på grunn av størelsen
på årsrapporten, slik at sakspapirene ikke skal overstige alt for mye.
Svenja R – synes det er synd at det ikke ble publisert da en del synes det er
fint å lese disse.
Ingrid H .D – Foreslår å legge ut undergruppenens årsrapporter på
nettsidene i etterkant av årsmøtet slik at det kan gås gjennom i etterkant.
Steinar E. – Ønsker å finne ut om dette er gyldig eller ikke
Saksliste og innkalling godkjennes

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak:
Følgende forretningsorden vedtas:
• Ordet forlanges ved håndsopprekning i Teams.
• Den som legger fram saker gis nødvendig tid til å presentere saken.
• Innlegg har to minutter taletid. Replikk gis et minutt taletid. Innleggsholder får
anledning til svarreplikk før neste innlegg.
• Dirigenten kan foreslå forkortet taletid, maks antall innlegg per delegat og sette
strek.
• Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten, skriftlig og før strek er
satt.
• Vedtak og valg avgjøres ved simpelt flertall, mens lov- og vedtektsendringer
krever 2/3 flertall.
Regler for valg:
• Valget foregår skriftlig. Ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer skrives
det ned like mange navn på lappene som det er plasser i styret.
• Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmer samlet.
• Kandidatene gis anledning til å holde et innlegg på to minutter. Det åpnes ikke
for debatt. Dersom kandidaten ikke er tilstede kan en annen representant holde
innlegget på dens vegne.
• Det åpnes for spørsmålsrunde fra forsamlingen til kandidatene der alle
kandidatene gis 30 sekunder til å svare.

Godkjennes uten innsigelser - enstemmig
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Sak 5 Hovedstyrets årsmelding
Året som har gått har vært noe veldig utenom det vanlige for TSI. Grunnet situasjonen med
Korona har klubben hatt liten aktivitet både i det hverdagslige og ellers med tanke på
seriespill, konkurranser og turer. Også det sosiale, som vi i TSI setter ganske høyt, har blitt
satt litt på is gjennom året.
Gjennom foregående styreperiode har Hovedstyret har hatt styremøter omtrent hver andre til
tredje uke. Arbeidsutvalget, bestående av styreleder, nestleder og økonomiansvarlig, har hatt
møte en uke før hvert styremøte for å lage saksliste. Grunnet situasjonen tilknyttet Korona har
styremøtene som regel foregått digitalt. Det har blitt opprettet flere utvalg i TSI, deriblant
økonomiutvalget, moderniseringsutvalget og markedsføringsutvalget. Moderniseringsutvalget
og markedsføringsutvalget har bestått av representanter fra Hovedstyret, øvrige medlemmer
av TSI samt personer utenfor idrettslaget.
Hovedstyret 2020 - 2021 tok over etter årsmøtet i mai 2020. Hovedstyret har denne
styreperioden bestått av 12 personer. Siste helgen i august dro Hovedstyret til Sommarøy.
Turen til Sommarøy bestod av styrearbeid og diverse sosiale aktiviteter.
Gjennom styreperioden har mye av jobben til Hovedstyret sentrert seg rundt
koronasituasjonen og i det å tilrettelegge for aktiviteten til undergruppene. Dette har vist seg
utfordrende, men det har vært viktig for Hovedstyret å ha åpent for så mye aktivitet som
mulig. Det siste året har Hovedstyret også jobbet mye med klubbutvikling og rekruttering til
verv i idrettslaget. Vi hadde besøk av NSI i desember 2020 hvor det ble gjennomført
workshoper med fokus på klubbutvikling og Studentlekene Tromsø.
Leder Erlend ble tatt opp i lovutvalget og Lisell ble tatt opp i kontrollutvalget til NSI på
forbundstinget i februar 2020. Lisell ble også tatt opp i NIF og NSI sitt mentorprogram.
Mentorprogrammet gir kandidatene faglig påfyll og praktisk ledererfaring. Erlend og Lisell
har vært tett på NSI og gitt TSI flere nyttige bekjentskaper.
Høsten 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med regnskapsbyrået BDO. Dette førte også til at
vi byttet regnskapssystem fra Visma til PowerOffice Go. Økonomiutvalget har arbeidet mye
med å legge om budsjettet og økonomistyringen i TSI. Før vi inngikk avtalen med BDO
undersøkte vi andre alternativer og var i kontakt med blant annet UiT og Sito uten hell.
Guro og Lisell deltok i oktober på NSI sin ledersamling på Gardermoen, hvor de møtte andre
studentidrettsledere og fikk mye faglig påfyll. NSI presenterte også sitt nye nasjonale
satsingsprosjekt AktivCampus. TSI har siden da blitt en del av dette prosjektet sammen med
fem andre studentidrettslag landet over. I løpet av desember ble leder for dette prosjektet her i
Tromsørekruttert og ved utgangen av februar var resten av prosjektgruppen satt.
Videre gjennom høsten har vi arbeidet med å utvikle nye nettsider til idrettslaget, samt
overgang til Idrettens Medlemssystem. Dette har i hovedsak moderniseringsutvalget arbeidet
med.
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I desember vedtok styret å gjennomføre Studentlekene Tromsø 2022 og det ble jobbet med
rekruttering til styret i perioden desember til februar. I midten av februar var mesteparten av
styret satt, og søknaden for arrangementet ble sendt inn innen fristen i mars.
Den siste perioden fram mot årsmøtet har handlet om å forberede årspapirer til årsmøtet, og
ferdigstille arbeid tilknyttet nettsider og overgang til nytt regnskapssystem. Det har vært et
spesielt år med korona, men det har ikke stoppet oss fra å jobbe med å utvikle idrettslaget.
For undergruppene sin del har det i stor grad vært veldig vanskelig å opprettholde aktivitet
gjennom det foregående året. Enkelte undergrupper har hatt mulighet å trene med tilpasninger
i de perioder smittebildet i samfunnet har tillatt det, mens andre undergrupper har hatt liten til
ingen mulighet for aktivitet. Dette har hatt negativ innvirkning på medlemstallene for flere
undergrupper. Diverse seriespill og konkurranser har også i stor grad vært avlyst. TSI som
klubb ønsker å satse mer på rekruttering av flere medlemmer og arrangering av aktivitet i året
som ligger foran oss.
Til tross for lavere aktivitet har TSI i løpet av 2020 gjennomfør over 100 styremøter og hatt
nærmere 200 aktive frivillige som alle har gjort en viktig jobb for klubben vår.
Sammensetningen av Hovedstyret i året 2020 – 2021 har vært som følger:
Verv

Navn

Styreleder

Erlend Risvand Mo

Nestleder

Lisell Bang

Økonomiansvarlig
Styremedlem

Styremedlem

Martin Hukkelås Evensen
Ingrid Nordahl
Martine Næss
(tok over etter Brage Karde Valdermo)

Styremedlem

Ingrid Hestvik Dahl

Styremedlem

Mattis Nilsen

Styremedlem

Tina Ringnes Hagen
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Styremedlem

Andrea Holbo
(tok over etter Tobias Hjermann)

Styremedlem

Tobias Bøgner

Styremedlem

Guro Petunia Svagård

Varamedlem

Milen Westby

Forslag til vedtak:
Årsmeldingen godkjennes.
-

Erlend R.M. – gir en kort beretning med utgangspunkt i årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjennes enstemmig

Sak 6 Regnskap og økonomiske beretninger
Resultatregnskap for hele TSI ligger som vedlegg 1. Dette inkluderer alle undergruppene,
hovedstyret og studentlekene.
Det jobbes med regnskap for hver enkelt avdeling, men dette har vært en svært tidkrevende
prosess ettersom det er brukt to ulike regnskapsprogrammer i perioden. Regnskapet for hver
enkelt avdeling vil bli lagt ved sakspapirene noen dager før Årsmøtet.
Regnskapet er videresendt til revisor, men vi har foreløpig ikke mottatt revisorrapporten.
Dersom denne mottas før Årsmøtet, vil den bli presentert. Dersom den ikke mottas, vil vi
foreslå at Årsmøtet godkjenner at Hovedstyret kan godkjenne revisorrapporten når den
ankommer, så lenge det ikke påpekes feil eller mangler i regnskapet. I så fall må det kalles inn
til et ekstraordinært årsmøte.
Forslag til vedtak (1):
Årsmøtet godkjenner at regnskapet kan behandles selv om det har blitt sendt ut i
etterkant av sakspapirene, og dermed med kortere frist enn loven sier.
Enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak (2):
Den økonomiske beretningen, regnskapet for 2020 og revisors beretning godkjennes.
Enstemmig vedtatt
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Sak 7 Sanksjoner ved for sen levering av årsrapporter og
nedleggelse av undergrupper
Jf. § 17 i vedtektene skal undergrupper som leverer årsrapporter for sent sanksjoneres.
Dette gjelder:
-

Aikido
Basketball
Ishockey
Karate
Løping
Plask
Rollersports
Touch rugby
TULL

Aikido, Basketball, Ishockey, Karate, Plask, Touch Rugby og TULL har levert rapporter
i etterkant av fristen. Løping og Rollersports har ikke levert årsrapportene i etterkant av
fristen, og heller ikke svart Hovedstyret på gjentatte henvendelser.
I § 17 står det at undergrupper som leverer for sent minimum trekkes 10% av brutto
tildeling. Videre står det at undergrupper som ikke leverer årsrapport til fastsatt frist skal
foreslås nedlagt.
Hovedstyret anser det som særdeles strengt å legge ned undergrupper som ønsker å
fortsette med aktivitet, og de undergruppene som har levert årsrapporter i etterkant av
fristen vil derfor bli trukket 10% av tildelingene.
Plask har levert en mangelfull årsrapport, og har bare valgt inn to personer i styret.
Dette strider mot vedtektene, og kan slik sett ikke godkjennes av Hovedstyret. Samtidig
anser vi dem som en viktig undergruppe, og vil følge dem opp i etterkant av årsmøtet
slik at ting blir ordnet opp i. Hovedstyret har gjennomgått budsjettet til undergruppen og
går god for innhold.
Løping og Rollersports er i en annen situasjon ettersom de ikke dokumenterer aktivitet
det siste året, og heller ikke har gitt lyd fra seg.
Det understrekes ved dette viktigheten av å levere årsrapporter innen gitt frist.
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Forslag til vedtak:
Undergruppene TSI Løping og TSI Rollersports legges ned.
-

TSI Rollersports er tilstede på møtet og uttrykker ønske om å fortsette som
undergruppe.
Steinar E. foreslår å nedgradere TSI Løping til trimgruppe
Mattis N. sier at TSI Løping ikke lengre har aktivitet/ønsker å
Det blir dermed foreslått å dele vedtaket i to
TSI Løping blir lagt ned – enstemmig vedtatt
TSI Rollersports – blir vedtatt ikke nedlagt med overveldende flertall

Sak 8 Medlemssystem og nettsider
Årsmøtet i 2020 vedtok at Hovedstyret skulle sette ned et moderniseringsutvalg som skulle
jobbe med å finne fremtidens løsning på medlemssystem og nettsider. Moderniseringsutvalget
har bestått av Erlend Risvand Mo (styreleder), Ingrid Hestvik Dahl (medlemsansvarlig),
Mattis Nilsen (organisasjonsansvarlig) og Maguns Embret (TSI Basketak). I tillegg har
Andrea Holbo og Tobias Bøgner bidratt nå inn mot Årsmøtet.
Moderniseringsutvalget har vurdert Idrettenonline opp mot Klubbadmin, som er idrettens eget
medlemssystem. Konkusjonen har vært at klubbadmin vil bli billigere i bruk og føre til
mindre jobb for idrettslagets styre på lengre sikt. Idrettenonline hadde både kostnader på for
hele idrettslaget per år og relativt høye transaksjonskostnader for det enkelte medlem.
Klubbadmin er gratis for idrettslaget, og transaksjonskostnadene reduseres til 2,99%. I tillegg
hadde det nye systemet en egen innmeldingsside som lar medlemmer melde seg inn og betale
kontingenten i en omgang. Dette er en stor fordel ettersom man slipper å sende ut fakturaer til
alle som står som medlemmer. Det i seg selv er en automatisk prosess, men utfordringen er at
alle de som ikke skal være medlem lenger få et fakturakrav, og disse fakturakravene må
slettes manuelt dersom personer melder seg ut. Hovedstyret besluttet derfor at
moderniseringsutvalget skulle begynne å jobbe mot en overgang til nytt medlemssystem.
Overgangen til nytt medlemssystem gjør at vi må lage egne nettsider som ikke er basert på
plattformen til idrettenonline. Dette har moderniseringsutvalget jobbet med, og de nye
nettsidene vil lanseres etter Årsmøtet. Nettsiden er satt opp på plattformen Editor X, noe som
gir oss mye større frihet til å kunne lage en tilpasset og flott nettside. Arbeidet er ikke ferdig,
og må forbedres og videreutvikles i løpet av det neste året.
Klubbadmin videreutvikles kontinuerlig av NIF, og vil på noen års sikt bli sammenstilt med
deres nye medlemssystem IMS. Det er fremdeles noen utfordringer for studentidretten
ettersom systemet primært ble bygget for idretter med særforbund. Dette er noe vi jobber med
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å få løst, og vi har fått forsikringer om at det vil la seg løse på lengre sikt. Hovedstyret
vurderte det slik at en overgangs positive sider ville veie tyngre enn de negative.
-

Erlend R.M informerer
Nora MacLaren stiller spørsmål vedrørende innmeldingslenker på IdrettenOnline.
Erlend/Ingrid HD informerer om at det jobbes med å få fjernet innmeldingsmuligheter
her.

Årsmøtet ser seg orientert om saken

Sak 9 Idrettens Office 365 og iSonen.com
De siste årene har NIF jobbet med flere nye digitale løsninger for idrettslag. Idrettens Office
365 består av Teams og Outlook, og vi har nå gjennom NIF tilgang til disse løsningene. Dette
innebærer at styremedlemmene i hver undergruppe automatisk får tilgang til Teams og
Outlook dersom man logger inn gjennom idrett.nif.no. Hovedstyret har over tid vurdert
muligheten for å bytte fra Gmail til Idrettens Office 365. Hvordan dette vil oppleves for
idrettslaget vårt, og hvilke eventuelle ulemper dette vil ha, er ennå ikke helt klart. Det vil være
behov for å gjøre en utredning av dette for å gjøre en veloverveid vurdering. Hovedstyret og
undergruppestyrer anbefales å teste ut deres styre sitt team for å gjøre seg opp erfaringer.
iSonen er NIF sitt nye arrangementssystem. Dette er gratis å bruke for alle idrettslag, og alle
medlemmer kan ta det i bruk. Her kan man opprette arrangementer, administrere påmeldinger
og ta betalt for påmeldinger, slik at inntektene går rett til den enkelte undergruppe.
Hovedstyret vil på opplæringsarrangementet i etterkant av Årsmøtet vise fram systemet, men
undergrupper kan allerede nå begynne å teste det ut.

-

Svenja stiller spørsmål vedrørende kostnader i forbindelse med Idrettens Office
365.
Ingrid H.D informerer om ca kostnader for hele året.

Årsmøtet ser seg orientert om saken.

Sak 10 Rekruttering av medlemmer, frivillige og tillitsvalgte
Sak 10.1 Rekruttering av frivillige og tillitsvalgte
TSI drives utelukkende av medlemmene selv. Da klubben er veldig stor innebærer det at
veldig mange medlemmer årlig tar på seg frivillige verv. Det er ofte en utfordring å fylle alle
de vervene som må fylles, og dette er noe vi som klubb må ta tak i. Hovedstyret ønsker å sette
ned et utvalg for verv i TSI. Utvalget skal kartlegge hvordan det er å være frivillig/tillitsvalg i
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TSI i dag, diskutere problemstillinger og løsninger, og komme med konkrete forslag til
hvordan man kan gjøre det gøyere og mer attraktivt å bidra som frivillig/tillitsvalgt. Målet er å
gjøre de frivillige vervene mer ettertraktet slik at styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget blir
mer effektive, gøyere og mer engasjerende. Dette vil gjøre klubben mer robust og levedyktig i
fremtiden.
Hovedstyret ønsker at så mange ulike undergrupper i TSI er representert i dette utvalget. For
høyere grad av deltakelse bør det derfor stilles overkommelige krav til arbeidsmengde og
oppmøte for personer i utvalget.

Årsmøtet ser seg orientert om utvalget.

Sak 10.2 Rekrutteringsutvalg
For flere undergrupper i TSI har det vist seg noe utfordrende å rekruttere medlemmer. Under
året som har gått har dette vært spesielt vanskelig. Hovedstyret ønsker dermed å sette ned et
utvalg i løpet av neste styreperiode som skal jobbe med en rekrutteringsstrategi for nye
medlemmer til TSI. I dette utvalget vil personer fra flere ulike undergrupper få muligheten til
å diskutere ideer og forslag knyttet til tematikken. Dette arbeidet er noe TSI som helhet vil dra
nytte av.
Hovedstyret ønsker at så mange ulike undergrupper i TSI er representert i dette utvalget. For
høyere grad av deltakelse bør derfor stilles overkommelige krav til arbeidsmengde og
oppmøte for personer i utvalgene.

Årsmøtet ser seg orientert om utvalget.
Lisell B orienterer om både 10.1 og 10.2 – ingen innvendinger eller spørsmål

Sak 11 Innkjøp av ny bil i TSI SUT
TSI SUT ønsker å gå til innkjøp av ny bil. Dette er nødvendig for deres aktivitet ettersom de
har mye utstyr som må kjøres når de skal dykke. Hovedstyret kan ikke se at dette kan dekkes
etter dagens fordelingsnøkkel, og vi ønsker derfor å presentere saken for Årsmøtet.
-

Martin H.E informerer om saken
Stine S. tar ordet og trenger oppklaring fra Martin H.E
Martin H.E forklarer at den tas som en sak på årsmøtet på grunn av at dette ikke kan
tildeles i forhold til nåværende fordelingsnøkkel.
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Stine S. tar ordet på nytt og forklarer SUT sine synspunkter.
Enstemmig vedtak: Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å ta saken videre og følge
opp SUT slik at de får gått til innkjøp av ny bil.

Sak 12 Reisebestillinger gjennom Berg-Hanssen
TSI Surk har fremmet en diskusjonssak for Årsmøtet om reisebestillinger gjennom BergHanssen. Surk orienterer om saken.

-

-

Steinar E. informerer om situasjonen i SURK og hvor mye de har brukt på gebyrer i
forbindelse med ordninga med Berg-Hansen. Informerer også om SAS-sportsbilletter
og et ønske om at Hovedstyret kan se på andre løsninger enn Berg-Hansen
Erlend R.M informerer om at han har snakket med Steinar E. om dette, og at dette er
noe Hovedstyret absolutt bør se på.

Enstemmig vedtak:
Hovedstyret setter ned et utvalg som skal vurdere ulike alternativer for reisebestilling.
Utvalget skal ha minimum to representanter fra undergruppene, og en fra Hovedstyret.
Hovedstyret foreslår at Surk stiller med en representant i utvalget. Dersom utvalget finner
et bedre alternativ enn dagens avtale med Berg-Hanssen skal ordningen erstattes. Dette
er opp til Hovedstyret å vurdere.

Sak 13 Paraidrett og E-sport
Hovedstyret har en stund vært i kontakt med Troms og Finnmark Idrettskrets angående
opprettelsen av en undergruppe for paraidrett. Konkret er det snakk om en undergruppe for
døve. Dette er noe Hovedstyret er veldig positive til og da TSI er for alle ønsker vi å utvide
tilbudet også for personer med nedsatt hørsel, med intensjoner om å utvide tilbudet innen
paraidrett etter hvert.
-

Steinar E. forbundene har gode ordninger og lignende i forbindelse med paraidrett.
Kommune, krets og lignende har også gode støtteordninger i forbindelse med dette
Simen stiller spørsmål på om dette kan være med på å øke medlemsmassen
Lisell forteller om dårlig tilbud for paraidrett, og at dette i første omgang skal være
lavterskel og prøve å skape et godt tilbud.

Enstemmig vedtak (1):
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Hovedstyret skal tilrettelegge for at det blir opprettet en undergruppe for paraidrett.

E-sport har i det siste fått et stort fokus innen idretts-Norge, og dette ønsker Hovedstyret også
at TSI skal innlemme i klubben. Studentidretten, med NSI i spissen, har dette som et av sine
satsningsområder. De vil kunne være en god ressurs for oss dersom vi ønsker å opprette en
undergruppe for E-sport. NTNUI har opprettet en e-sportgruppe, og har per dags dato 659
medlemmer i sin Discord-kanal. TSI skal være for alle, og Hovedstyret mener derfor at de
studentene som ønsker å spille E-sport skal få den muligheten hos oss.
-

Nora MacLaren: Ønsker du, Lisell, tips om gode kandidater
Simen (badminton) – spørsmål om e-sport kan være med på å øke medlemsmassen
Lisell forteller mer om e-sport og at dette har muligheter for å skape stor
medlemsmasse på kort tid

Enstemmig vedtak (2):
Hovedstyret skal jobbe for at det blir opprettet en undergruppe for E-sport i TSI.

Sak 14 Studentlekene Tromsø 2022
Studentlekene Tromsø har allerede blitt arrangert tre ganger tidligere, altså i 2016, 2018 og
2020. Med tre arrangement under beltet sitter nå TSI i en god posisjon til å høste av sine
erfaringer og dermed gjøre planleggingen og gjennomføringen av kommende SL-arrangement
enda bedre.
Hovedstyret har fra desember 2020 til februar 2021 jobbet med rekruttering av et nytt SLstyret for Studentlekene Tromsø 2022. SL-styret har siden februar jobbet med TSI sin søknad
om å få arrangere Studentlekene Tromsø 2022 og sendt denne inn til NSI. Styret mangler
fremdeles to representanter i styret, så dersom det er noen som kunne tenke seg å bidra som
idrettsansvarlig eller rekrutteringsansvarlig ber vi dere ta kontakt med Hovedstyret.
SL er et stort og unikt studentidrettsarrangement som binder studentidrettslag fra hele Norge
sammen, i tillegg til at TSI tilegner seg mye viktig arrangørkompetanse og får samtidig en
mer sentral rolle utad. Hovedstyret sin klare mening er at dette arrangementet burde TSI med
fordel tilrettelegge for å arrangere annen hvert år slik trenden har vært de siste årene.

-

Lisell B orienterer, og gir informasjon om at ett styreverv mangler i SL-styret
(rekrutteringsansvarlig)

Enstemmig vedtak:
Studentlekene Tromsø 2022 tas opp som prosjekt i TSI underlagt Hovedstyret.
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Sak 15 AktivCampus 2021
aktivCampus-uken ble for første gang arrangert av NTNUI i Trondheim for to år siden og ble
en stor suksess. Nå har prosjektet blitt en nasjonal satsing i regi av Norges
studentidrettsforbund (NSI) og Tromsø har blitt valgt ut til å være en av de fem
arrangørstedene. Det betyr at vi i TSI får muligheten til å vise fram vårt aktivitetstilbud på en
ny og spennende måte; aktivCampus-uken er nemlig Tromsøs nye fadderuke! Fra og med
høsten 2021, vil vi altså ha tre fadderuker ved UiT - den tredje med fokus på studentenes
fysiske og psykiske helse. Det vil være et samarbeid med Samskipnaden og UiT, samt flere
andre aktører på campus, slik at vi på en best mulig måte kan nå ut til studentene med våre
tilbud. aktivCampus-uken vil være en god rekrutteringsarena for undergruppene. Det vil også
vise at vi i TSI tar vårt samfunnsansvar i disse tider. Studentidretten er på mange måter en
resept mot ensomhet, og gjennom aktivCampus-uken kan vi i større grad bidra til at flere
finner sin måte å være aktiv på og få nye venner på tvers av studieretningene.
-

Johanne Knusen fra AktivCampus orienterer
Årsmøtet ser seg orientert om AktivCampus.

Sak 16 Fremtidig organisering av idrettslaget
TSI er et idrettslag i stadig utvikling. Slik den organisatoriske oppbyggingen er nå fordeles
arbeidsmengden i stor grad mellom Hovedstyret og undergruppestyrene. Arbeidsmengden i
Hovedstyret er per dags dato veldig stor. Dette gjør at behandling av saker tar lengre tid, og
hovedstyret har i liten grad overskudd til å tenke strategisk og langsiktig ettersom man må
fokusere på daglig drift av idrettslaget. Det bør derfor vurderes hvorvidt dagens organisering
er fornuftig, og om det i fremtiden bør ansettes en daglig leder i idrettslaget.
Neste års hovedstyre skal utarbeide et forslag som legges fram for neste årsmøte. Forslaget
skal gjennomgå fordeler og ulemper ved ulike scenarioer som for eksempel innebærer å
ansette en daglig leder i en stilling på mellom 20-100%, eller å rekruttere en administrasjon
for idrettslaget på frivillig basis.
-

Erlend RM informerer
Ida Dahl-Hansen sier at det tidligere har vært ansatt noen i TSI, og lurer på hvorfor en
ikke fortsatte med denne løsningen.
Steinar E. opplyser om at dette var en sivilarbeider (siviltjeneste).
Erlend RM opplyser om at vi per dags dato ikke har kjennskap til dette.
Mattis N opplyser om at det siste han har sett av ansatte/lignende var fra 2004.
Steinar E. – måtte ordne med for mange sosiale ordninger o.l til at det var noe å
fortsette med.

Enstemmig vedtak:
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Hovedstyret vil i kommende periode utvikle et forslag til framtidig organisering av
TSI. Forslaget vil så behandles av Årsmøtet 2022.

Sak 17 Idrettslagets overskudd
TSI har over tid gått med overskudd etter endt regnskapsår. Ettersom vi er en ideell
organisasjon, og vi ønsker at mest mulig av våre midler skal gå til aktivitet hvert år, bør vi
etterstrebe og gå i null.
Når det er sagt har idrettslaget over flere år sittet med oppsparte midler etter salg av en hytte
for flere år siden. Opprinnelig ble det foreslått at disse midlene skulle gå til kjøp av et naust,
men dette lot seg ikke gjennomføre ettersom UNN ikke var interessert i å selge, og vi uansett
fikk langtidsleie samme naust for 10 000 kr per år. Det ble derfor bestemt at man skulle se
etter andre muligheter å investere pengene i. På et tidligere Årsmøtet ble det foreslått at man
skulle se nærmere på muligheten for å bygge en kunstgressbane, ettersom dette vil spare
idrettslaget for betydelige summer i ekstern leie, samtidig som man tilrettelegger for økt vekst
blant flere undergrupper.
Studentparlamentet er en av de viktigste samarbeidspartnerne til TSI, og tildeler oss midler
hvert år. De krever at studentforeninger som går i overskudd har en klar plan for hva pengene
skal brukes til. Hovedstyret forslår derfor at fremtidig overskudd i idrettslaget settes av på
samme sparekonto som midlene vi allerede sitter med, slik at denne potten økes. Hovedstyret
vil så utarbeide et dokument som forklarer i detalj hvordan pengene er tenkt brukt i fremtiden,
der plan A for bruk av midlene er kunstgressbane. I kommende styreperiode skal Hovedstyret
så undersøke mulighetene for dette og jobbe videre med det.

-

Erlend RM informerer. Foreslår også eventuelt Klubbhus eller lignende.

Enstemmig vedtak:
Forslaget godkjennes. Hovedstyret legger fram dokumentet for Årsmøtet i 2022, slik at
det kan diskuteres og eventuelt revideres.

Sak 18 TSI Basketak ønsker innmelding i Norges
Bokseforbund
TSI Basketak har hatt en stor økning i aktivitet blant de som bokser, og klubben ønsker nå å
melde seg inn i Norges Bokseforbund.
For basketak som undergruppe vil ikke dette medføre ekstra utgifter, men de vil kunne få
mulighet til å få støtte fra Norges bokseforbund i form av trenerutvikling,
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seminararrangement, basketak sine medlemmer vil kunne skaffe seg personlig forsikring og
kamplisens.
Hovedstyret kan bare se positive effekter av innmeldelse i bokseforbundet, og støtter derfor
TSI Basketaks forslag.
-

Vegard S.A informerer

Enstemmig vedtak:
TSI Basketak meldes inn i Norges Bokseforbund.

Sak 19 Fastsettelse av medlemskontingent
Medlemskontingenten for 2021 er satt til 200 kr og 400 kr for ikke-studenter. Den er sendt ut
til våre medlemmer. Hovedstyret foreslår ingen endring i denne for 2022.

Enstemmig vedtak:
Medlemskontingenten for studenter settes til 200 kr og medlemskontingenten for ikkestudenter settes til 400 kr i 2022.

Sak 20 Budsjett
-

Martin HE orienterer. Innleder for begge budsjett under ett

Sak 20.1 Budsjett for 2021
Budsjettet for 2021 er vedlegg 2.
Forslag til vedtak:
Budsjettet for 2021 godkjennes.

Sak 20.2 Budsjett for 2022
Budsjettet for 2022 er vedlegg 3.
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Tidligere år har man ikke langtidsbudsjettert i TSI. Dette har ført til at på starten av hvert år
har gått uten et budsjett å forholde seg til. Dette endrer vi på nå ved å vedta et budsjett for
2022 allerede på dette årsmøtet.
Budsjettet for 2022 vil så revideres og behandles på nytt av Årsmøtet i 2022. Det vi vedtar nå
er sånn sett foreløpig eller preliminært budsjett.

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2022 godkjennes.
Vedtak:
Begge budsjett godkjennes enstemmig av årsmøtet.

Sak 21 Organisasjonsplan for TSI
Den nye lovnormen til Norges Idrettsforbund fastslår at Årsmøtet skal vedta en
organisasjonsplan for idrettslaget. TSI har ingen organisasjonsplan, og Hovedstyret har derfor
utarbeidet et forslag. Organisasjonsplanens ulike elementer vil samles i egne dokumenter i
etterkant av årsmøtet.

Sak 21.1 Organisasjon
Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ. Her behandles årsmeldinger, regnskap, budsjett, valg og
andre viktige saker.
Hovedstyret

Hovedstyret er idrettslagets øverste myndighet mellom årsmøter og styrer TSI i det daglige
arbeidet. Det består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, to kasserere,
kommunikasjonsansvarlig, medlemsansvarlig, anleggsansvarlig, arrangementsansvarlig,
undergruppeansvarlig og varamedlem.
Valgkomiteen

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Kontrollutvalg

Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
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Undergrupper

Undergruppene er hjertet til TSI. Det er undergruppene som organiserer den daglige
aktiviteten i idrettslaget.
Kraft Sportssenter

Eksterne anlegg

Friluftsgrupper

Aikido

Fotball

Fjellgruppa

Badminton

Ishockey

Langrenn

Basketak

Kajakk

Seiling

Basketball

Plask

Surf

Dansademika

Touch rugby

SUT

Håndball

Surk

TULL

Innebandy

Rollersport (redaksjonell
endring)

Judo
Karate
Styrkeløft
Ultimate
Volleyball

Trimgrupper

TSI har per 17.03.2021 ingen trimgrupper, men det foreligger flere søknader om opprettelse
av trimgrupper som skal vurderes av neste års hovedstyre.
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Komiteer, utvalg og prosjektgrupper

Komiteer, utvalg og prosjektgrupper er satt til å løse spesifikke oppgaver i klubben.
Kontrollutvalget, lovutvalget og valgkomiteen velges av Årsmøtet, mens alle andre svarer til
Hovedstyret.

Årsmøtet ser seg orientert om organisasjonens status.

Sak 21.2 Visjon, verdier og virksomhetside
TSI har tidligere vedtatt en visjon og flere verdier som passer idrettslaget godt. Med innspill
fra undergrupper har Hovedstyret utarbeidet et forslag på revidering av verdier. I tillegg
foreligger et forslag på virksomhetside for idrettslaget.

Forslaget er som følger:
Visjon
Alle studenter i Tromsø skal ha en aktiv og sosial studiehverdag.

Virksomhetside
TSI er et fleridrettslag og vi jobber for å tilby et bredt spekter av fysiske aktiviteter til alle
som ønsker å være med. Vi verdsetter det sosiale og sammen skaper vi uforglemmelige
øyeblikk gjennom idrettsglede. TSI drives av studenter, for studenter. Vi er stolte av
fellesskapet vi over tid har bygget opp og stadig fortsetter å forbedre for nåtiden og framtiden.
Samhold og engasjement er grunnmuren som holder oss sammen og gir oss mulighet til å
drive med organisert aktivitet.

Verdier
Motiverende
TSI er gøy! Vi skal motivere studenter til å ha en aktiv studiehverdag.
Inkluderende
TSI er for alle! Studentidrett hos oss skal være allsidig og omfavnende.
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Sosiale
TSI bygger vennskap! Aktivitet og vennskap går hånd i hånd.
Utfordrende
TSI har mot til å tenke nytt! Vi er barrierebrytende og fremoverrettet.
Vedtak (enstemmig):
Visjon, verdier og virksomhetside godkjennes.

Sak 21.3 Strategi
TSI har tidligere ikke hatt en strategi. Dette har Hovedstyret, med innspill fra undergrupper,
utarbeidet et forslag for. Strategien inneholder idrettslagets visjon, virksomhetside og verdier,
i tillegg til innsatsområder, langsiktige mål og mer konkrete delmål TSI skal jobbe mot.
Strategien er vedlegg 4.

Vedtak (enstemmig):
Strategien godkjennes.

Sak 21.4 Aktivitetsplan
TSI har et ønske om å utvikle idrettslaget. Dette innebærer at vi må jobbe mot stadig å
forbedre aktivitetstilbudet for medlemmer. Hovedstyret, med innspill fra undergrupper, har
laget et forslag på aktivitetsplan for idrettslaget. Hensikten med aktivitetsplanen er å enes
felles fokusområder spesifikt relatert til aktiviteten som undergruppene kan jobbe ut ifra.
Dette vil bidra til at TSI videreutvikler den aktivitetsmessige delen av idrettslaget.
Aktivitetsplanen er vedlegg 5.

Vedtak (enstemmig):
Aktivitetsplanen godkjennes.
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Sak 22 Revisjon av lover
NIF krever at det er et bestemt antall medlemmer i idrettslagets styre. I dag står det i lovens §
14. a.: Årsmøtet skal foreta et valg av styre med leder, nestleder, 8 styremedlemmer og minst
et varamedlem.

Vedtak (enstemmig):
Ordet «minst» strykes fra § 14 a. i loven.

Sak 23 Revisjon av vedtekter
Hovedstyret har laget et endringsforslag til vedtektene. Dette ligger vedlagt. Hovedstyret
foreslår at dette dokumentet erstatter de gamle vedtektene. Det er gjort endringer i de fleste
paragrafene, og dokumentet bør derfor leses nøye. Del to og del tre har byttet plass. I tillegg
er noen paragrafer skrevet sammen og mange har byttet plass. Dette er kommentert i parentes.
Når saken skal behandles på Årsmøtet vil Hovedstyret foreslå at dette dokumentet ligger til
grunn. Hvis noen er uenige med endringene i enkelte paragrafer bør dere derfor ta
utgangspunkt i dette dokumentet når dere skriver endringsforslag, ikke de opprinnelige
vedtektene.
Vedtektene som gjelder i dag, finner dere her: https://www.tsidrett.no/p/39537/vedtekter

Vedtak (1):
Dokumentet Hovedstyret har foreslått ligger til grunn i videre behandling av saken.

Dersom noen ønsker å ta enkelte paragrafer opp til debatt kan dette gjøres. Det kan da foreslås
endringer i forslaget til Hovedstyret, hvor endringer i voteres over med simpelt flertall.

Vedtak (2):
Det endelige dokumentet, med eventuelle endringer, vedtas.
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Sak 24 Revisjon av Fordelingsnøkkel
På Årsmøtet i 2020 ble vedtatt at det skulle settes ned et fordelingsutvalg, som skulle vurdere
fordelingsnøkkelen. Fordelingsutvalgets forslag ligger som vedlegg 7.
Enstemmig vedtak (1):
Fordelingsutvalgets forslag ligger til grunn for den videre behandlingen av saken.

Hovedstyret foreslår følgende endringer på fordelingsutvalgets forslag:
1) På starten av dokumentet legges følgende setninger til:
Hovedstyret kan tildele mer midler enn det fordelingsnøkkelen tilsier dersom den
overordnede økonomiske situasjonen til idrettslaget tillater det.
Tildelte midler kan kun brukes til det de er søkt om. Tildelte midler må brukes i samme
regnskapsperiode som de er tildelt, med mindre noe annet er spesifisert.
2) Hele punkt 1.2 strykes fra fordelingsnøkkelen, da dette ikke lengre er relevant med det
nye regnskapssystemet.
3) Punkt 2.2 endrer navn til «Støtte til kjøp og vedlikehold av utstyr». Teksten endres til:
Undergruppene kan søke om støtte på inntil 75% av kostnadene knyttet til kjøp og
vedlikehold av utstyr. Ved søknad skal undergruppen oppgi hvordan utstyret skal
brukes og prisen på utstyret. Det må også komme fram hvor lenge utstyret er ment å
vare. I vurderingen skal Hovedstyret vektlegge undergruppens behov for utstyr og om
prisen og kvaliteten på utstyret er fornuftig, sammenlignet med andre alternativer.
Dersom undergruppen tidligere har gjort innkjøp av lignende utstyr må dette være
redegjort for i søknaden.
Undergruppen må beholde dokumentasjon på kjøp av utstyr. Ved dyre innkjøp må
Hovedstyret vurdere om den skal avskrives. Det må da lages en avskrivningsplan for
gjenstanden ved kjøp.
Innkjøp av personlig utstyr og forbruksmateriell (klister, skismøring, personlige
drakter osv.) støttes ikke av Hovedstyret.
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4) Det legges til et nytt punkt 4.3 med navn «Støtte til tjenestegebyrer».
Undergrupper kan søke om inntil 100% støtte til å dekke tjenestegebyrer som trekkes
ved bruk av betalingsløsninger som Vipps, iZettle eller lignende. Dette kan også gjelde
fakturagebyrer og andre servicegebyrer. Det gjelder ikke renter og inkassogebyrer.
Ida DH tildeling til styremøter endres – spørsmål til dette. Må det da rapporteres inn
på forhånd hvor mange styremøter en planlegger?
Martin HE bekrefter at antall forventede styremøter må meldes inn. Dette er for å
distribuere midler bedre etter forbruk.
Martin HE oppklaringsspm fra fordelingsutvalg til Hovedstyret: Hvor og når avgjøres
det når Hovedstyret kan tildele midler ut over fordelingsnøkkel.
Erlend RM Mellom undergruppenes årsmøter og Årsmøtet i TSI.
Simen: mulig å søke om støtte til sosialt uten at undergruppen trenger å betale sum
selv. Idrettslige arrangementer må dekkes med halvparten. Er dette riktig, er da
fokuset til TSI på det sosiale eller det idrettslige?
Erlend RM Tror grunnen til dette er at en ønsker sosiale aktiviteter i tillegg til den
sportslige aktiviteten.

Enstemmig vedtak (2):
Fordelingsutvalgets forslag vedtas med de foreslåtte endringene fra Hovedstyret.

Sak 25 Valg
Sak 25.1 Valg av nytt hovedstyre
Det skal velges leder, nestleder, åtte styremedlemmer og minst ett varamedlem (maksimalt
fire).
Valgkomitéens innstilling blir presentert på Årsmøtet.

Verv

Navn
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Sakspapirer 2021

Lisell Bang

Leder
Nestleder

Tobias Bøgner

Økonomi

Mirja Hammerstedt

Styremedlem
Kasserer

Cem Hco

Styremedlem

Ingebrigt Kjæreng

Kasserer
Medlemsansvarlig

Ingrid Hestvik Dahl

Arrangement

Regine Annie Reisnes

Organisasjon/
undergruppe

Iane Østli

Kommunikasjon

Milen Westby

Anlegg

Andrea Holbo

Varamedlem

Benedikte Persen

Simon Karlsen presenterer valgkomité og valgkomiteens innstilling
På grunn av problemer i forbindelse med innmelding og betaling av
medlemskontingent blir dette punktet noe utsatt
Årsmøtet vedtar å la disse være valgbare selv om kontingent ikke er betalt før årsmøte.
Leder valgt ved akklamasjon.
Nestleder valgt ved akklamasjon.
Styremedlemmer valgt ved akklamasjon
Varamedlem valgt ved akklamasjon
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Sak 25.2 Valg av valgkomité
Valgkomitéen skal minimum bestå av leder, to medlemmer og en vara.
Hovedstyrets foreslår ny valgkomite på årsmøtet.

Verv

Navn

Benedicte Havn Sivertsen

Leder
Medlem

Mattis Nilsen

Medlem

Simen Olsen Eggøy

Varamedlem

Ola Eidsmo Gjefsen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Sak 25.3 Valg av kontrollutvalg
Kontrollutvalg foreslåes og velges på årsmøtet.

Verv

Navn

Medlem

Svenja Rahn

Medlem

Magnus Høydahl Severinsen

Varamedlem

Steinar Eilertsen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon
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X

X

Benedicte Havn Sivertsen
Protokollskriver I

Stine Skalmerud
Protokollskriver II
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Erasmus Student Network Tromsø
Application for Funding 2021/2022

1. Application for Funding
ESN Tromsø hereby applies for the semester fee committee grants in the academic year
2021/2022. We apply for 80 000 kr in order to perform the preliminary program which is
described in more detail below.

2. About ESN Tromsø
ESN Tromsø consists of a group of voluntary students and young adults who aim to
organize activities for international and Norwegian students at UiT. It represents the
network of the Erasmus Student Network Norway (ESN Norway) in northern Norway and
especially in the city of Tromsø. ESN International (Association Internationale Sans But
Lucratif), founded in 1989, is an established organization for international students across
Europe with the aim to offer a platform for students from all over the world with an ESN
section in almost every university in Europe. The board of ESN Tromsø consists of
international and Norwegian students and acts according to the principles of ESN Norway
with the following goals:
➢ Establish a network for collaboration between local and International students
➢ Cultural exchange between international and Norwegian students
➢ Improve the student social life in Tromsø
➢ Platform and network for former and future exchange students at UiT
➢ Encourage students at UiT to take part in a student exchange program

3. Current Status
ESN Tromsø was founded in 2020. It is a student organization for international and
Norwegian students. The group consists of people from different countries and with
experience in organizing and creating social activities. Several team members were
already part of other students organizations and initiatives for international students such
as ISU Tromsø, Debut Week International at UiT or ESN TUMi München. ESN Tromsø is

in close contact with the international office at UiT and is getting support in introducing
ESN Tromsø to the students at UiT and the organization of activities.

4. Economy
ESN Tromsø aims to offer activities to students for an affordable price and is therefore
depending on funding. The received funding is going to be used to cover or subsidise
events organized by ESN Tromsø. Being part of ESN Norway, additionally requires the
active participation and involvement of ESN Tromsø and its members in national activities
such as the national assembly in fall and in spring of each year which takes places in
different ESN sections across Norway.

5. Preliminary Program of Activities in 2021/2022
Here is an overview of social activities we are planning to organize during the academic
year 2021/2022.
Welcome BBQ
One of the first activities in the upcoming autumn semester will be the BBQ event which
was a essential part of the Debut Week International at UiT in former years. It was always
a great possibility to get to know the incoming international students and to make new
friends before the official start of the semester.
Speed Dating
An important activity for getting to know each other in the beginning of the semester and
the possibility to make friends. Bazinga bar has already offered support in order to hold the
event in a very cozy and welcoming manner.
Scavenger Hunt Tromsø
Several groups of students discover the city of Tromsø by accomplishing several tasks,
making friends, having fun and discovering the most important places in Tromsø. The best
teams will rewarded with prizes.
International Food Night

Students will be encouraged to prepare a local dish from their home country or region to
share with other students where we can socialize and embrace different cultures tasting
various food from all over the world.

Northern Lights & Halloween Party
Parties are an essential part of the student life and provide the possibility to meet new
people, listen to music, dance and just to a nice time together besides the sometimes
stressful university life. Theme parties are giving the additional incentive to prepare
creative outfits and costumes.
Trip to Sommarøy & Senja & Cabin Trips
An important part of a stay abroad is to get to know the typical life at the host country. In
Norway and especially in Troms region this includes the famous „Friluftsliv“ and the unique
beautiful nature. ESN Tromsø provides the possibility to discover some of the most famous
places around Tromsø and combines it with team activities and cultural exchange.
Hiking Trip Vengsøya
In addition to the larger trips, ESN Tromsø provides hiking tours to mountains in the Troms
region where international students get the opportunity to discover the breathtaking
landscape in northern Norway.
Farewell Gala
In the end of each semester ESN Tromsø plans a farewell gala with dinner, dance and
music performances as well as the possibility to dance and talk to friends and say good
bye before leaving Tromsø.
Welcome Festival
In contrast to the BBQ event in the autumn semester, ESN Tromsø organizes a social
gathering for international and Norwegian students with the possibility to share their
experiences to discuss the opportunities for activities in and around Tromsø.
National Day May 17th

Probably one of the most important days in the year for Norwegians and also a must see
for international students during their stay in Norway is the parade in the city center on
„Grunnlovsdagen“ and typical Norwegian food afterwards.
Easter Activities
ESN Tromsø will offer several activities during the Easter break such as Easter egg hunt,
Ester theme party and Easter dinner.

6. Budget Plan
ESN Tromsø – Budget 2021/2022
Debit

Credit

Student Parliament

80 000

Autumn Semester 2021
Welcome BBQ

3 000

Speed Dating

2 000

Scavenger Hunt Tromsø

2 000

International Food Night

4 000

Tromsø Mini Zoo

3 000

Halloween Night

1 000

Trip to Sommarøy

7 000

Hiking Trip Vengsøya

1 000

Cabin Trip

2 000

Northern Lights Boat Cruise

5 000

Farewell Gala / Julebord

3 000

Travel Expenses

3 000

Membership Fee ESN Norway

2 000

Membership Fee ESN International

2 000

Semester Total

40 000

Spring Semester 2022
Welcome Festival

3 000

Speed Dating

2 000

Scavenger Hunt Tromsø

2 000

International Food Night

4 000

Northern Lights Boat Cruise

5 000

Tromsø Mini Zoo

3 000

National Day May 17th

2 000

Trip to Senja

8 000

Cabin Trip

3 000

Easter Activities

2 000

Farewell Gala

3 000

Travel Expenses

3 000

Semester Total

40 000

Annual Total

80 000

80 000

7. Annual Meeting
During our annual meeting on March 11th 2021 we elected our current board and decided
to add additional board positions. The meeting was attended by ten members of our group.
ESN Tromsø consists currently of eight board members, approximately ten local active
members and ten registered international students.
Board Election Results
President

Hasaan A. Mohammed

Vice President (HR Manager)

Alexander Agafonov

Treasurer

Sofia Grabovskaia

Communications Manager

Oliver Vanderpoorten

Event Manager

Yulia Ermolina

Partnership Manager

Yong Xin Mo

Web Project Administrator

Fabian Ölschläger

Campus Manager Narvik

Eeke Nijdam

Statutes of ESN Tromsø
The statutes of ESN Tromsø are attached to the application.

8. Account information & Organizational number
ESN Tromsø bank account:

4612.34.88970

ESN Tromsø at Brønnøysundregisteret:

925 049 573

9. Contact Person

Name:

Hasaan A. Mohammed

Address:

Kaldslettvegen 12, 9020 Tromsdalen

Telephone:

+47 452 44 277

E-Mail:

president@tromso.esn.no

_________________________

_________________________

Hasaan A. Mohammed

Sofia Grabovskaia

President

Treasurer

ESN Tromsø

ESN Tromsø

Accounting for the period 01.02.2020 – 31.03.2021
Overview of activities and accounting in the period of 1st Februay 2020 until 31st March
2021. Detailed accounting, including financial reports, event reports and receipts, is
archived by the treasurer of ESN Tromsø and available upon request.

Funding
Samskipnaden
Activities 01/02/2020 – 01/04/2021
Nordlys Student Party
Online Party
Barbecue on the Beach
Midnight Sun Beach Party
Quiz & Language Night
Speed Dating
Photo Competition
Music Quiz & Open Mic Comedy
Welcome Night Spring 2021
Quiz Night
Game Night
Campus Tour
Housing Tour
City Guiding Tour
Social Night
Bonfire Night
Ice Skating 1+2
Northern Lights Boat Cruise 1+2
Bowling Night
ESN Goes Wild And Wide
Organisational Costs
Bank Fees
Office Material
Membership Fees (ESN)
Income
Participant Fees
Account Balance
Saldo on 01.04.2021

50.000,00
0,00
0,00
-1.123,00
0,00
-2.198,00
0,00
-1.030,00
-1.175,00
0,00
-1.650,00
-475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.140,97
-4.147,00
-24.885,90
-11.000,00
0,00
-807,00
-2.714,12
-2.400,00
15.331,36
9.585,37

Planned events for spring 2021
Event

Date

City Quest

Planned for 24.04.21 (Postponed to next
semester)

ESN Goes Wild and Wide nr 2. (Online
Party)

Planned sometime in early may

Bonfire Night

07.05.21

MarineWide Sailing

Planned between the 10th - 15th of May

ESN Tromsø Adventure trip to Lofoten

04.06.21 - 06.06.21

Cultural Night at SNN

Planned for early June if possible

Outside Beer pong competition

Planned for early June

Fløya Midnight Sun Hike

Planned for mid june

Annual Meeting Protocol 2021
Date:

11.03.2021

Time:

19:30 – 20:30

Place:

Online

1. Statutes
The members of the Erasmus Student Network Tromsø agreed on the proposed changes of
the statutes which were suggested in advance based on the statutes of ESN Norway.
2. Board Positions
The members of the Erasmus Student Network Tromsø agreed on the proposed additional
board positions and the corresponding tasks of each board member.
3. Board Election
Results:
President

Hasaan A. Mohammed

Vice President (HR Manager)

Alexander Agafonov

Treasurer

Sofia Grabovskaia

Communications Manager

Oliver Vanderpoorten

Event Manager

Yulia Ermolina

Partnership Manager

Yong Xin Mo

Web Project Manager

Fabian Ölschläger

Campus Manager Narvik

Eeke Nijdam

_________________________
Tromsø, 11.03.2021
Hasaan A. Mohammed
President
Erasmus Student Network Tromsø

FN-Studentene Tromsø
United Nations Students Association of Tromsø

Email: tromso@fn-studentene.no
Website: https://unstudentstromso.wixsite.com/fn-studentenetroms
Facebook: https://www.facebook.com/FNstudenteneTromso/
Studentparlamentet,
UiT Norges Arktiske Universitet

FUNDING APPLICATION
To whom it may concern,
This letter is prepared to inform you about the activities carried out by the UN Student Association of
Tromsø (FN-Studentene Tromsø) the upcoming academic year as well as the funding amount we need for
our operations. It would be great if you can support us with the amount we ask for but we are also happy
with any amount you are able to share with us.
In total, we want to ask for 14 000 NOK in order to run our activities for the coming academic year. We
organize events and activities every month, following a monthly theme according to the UN Sustainable
Development Goals (SDGs).
Our organization’s goals
FN-Studentene Tromsø is a non-profit student-organization located at the University of Tromsø. Our
goals are to engage the students with on-campus and off-campus activities that aim at raising awareness
and providing insights into national and international issues - with a special focus on the SDGs.
To achieve these goals, we want to arrange a range of events such as lectures, debates, stands, festivals,
movie-nights etc. on a big or small scale. We also hold regular member-meetings and social activities
such as gatherings, quizzes, trips and more, providing an enjoyable educational experience.
Overview of our previous activities
This academic year, we currently have 6 members in the group, and the following is the list of SDGs we
have worked on and the activities planned during the current academic year (as of March 31, 2021).

●

August 19, 2020 Gratis filmvisning for studenter: Made in Bangladesh - collaboration with UiT
Bærekraft.

●

August 21, 2020 BKM 10: Hva er rasisme? / SDG 10: What is racism? - collaboration with UiT
Bærekraft.

●

September 3, 2020 Movie & Info Session Evening "Hva vil folk si" – focus on SDG 5 - Gender
equality.

●

October 6, 2020 Member Meeting.

●

October 12, 2020 Norway elected to the UN Security Council: Now what? - collaboration with
YATA Tromsø (Cancelled due to COVID-19).

●

October 18, 2020 Strandrydding i Rekvika/ Beach Cleaning in Rekvika - collaboration with UiT
Bærekraft, Naturviterne student UiT, and Spire Tromsø.

●

November 7, 2020 Swapping Night (SDG 12 & 17: Responsible consumption and Production &
Partnerships for the goal) - a collaboration with UiT Bærekraft, Naturviterne student UiT, and
Spire Tromsø (Cancelled due to COVID-19).

●

December 5, 2020 & February 18, 2021 Online Movie & Discussion Night - Food waste (SDG #2
& 12- zero hunger & responsible consumption and production).

Although we have not been as active as we had hoped during this academic year due to COVID-19, we
had been quite active and reached out to many students prior to the pandemic (see the attached annual
report 2020 and annual meeting minutes 2019). We have experienced that our efforts to offer digital
adaptations of our usual events have not been very successful the past year. However, we are hopeful that
we can resume a more or less normal operation from the autumn semester of 2021.
Overview of the activities planned for the application period
If the pandemic situation allows us, we are going to continue organizing our traditional on-campus
activities with movie sessions and discussions every month as well as debate practice, quizzes and social

events for the UiT community. We also will hold lectures and presentations led by guest professors from
the university or representatives from NGOs (non-governmental organizations) about related topics. At
the annual meetings, we received many other interesting creative suggestions such as organizing mission
field trips with SDGs-related activities, doing effective gardening and organizing a LARP (Live Action
Role Play) on relevant themes to raise awareness as well as having a fun time with spontaneous acting.
In addition, we plan to organize local NGO visits for students. We want to provide them with the
opportunities to interact with experts and personnel in the field as well as shed light on some practical
sides when it comes to working for a cause in reality. These events are not likely to take place monthly
but we want to try to plan and arrange them as often as we can.
All events that require a physical attendance will be held following the current covid-19 regulations. i.e.
hygiene requirements, attendance registration and risk analysis. We are also prepared to adapt our events
to cope with any current or future covid-19 regulations.
A more detailed plan and schedule will be prepared later during this semester.
To make these aforementioned activities possible, we need funding for hygienic articles, possible
transportation, accommodation, printing, materials and some snacks. Therefore we would ask for 14 000
NOK to properly and safely organize these events.
We would be committed to reporting about the activities we organize as well as doing careful
bookkeeping so that you are able to check in the end if the money is used smartly for the purposes as
promised.
Previous budget statement
Attached you will find an accounting statement (as of October 2020) performed by the previous president
Larry Ibrahim Mohammed. Due to Covid-19 and a change of a few board members, our organization was
not able to hold an annual board meeting in 2020. Therefore the accounting statement has not been
approved by the board (as of 29th of March 2021). However, an annual meeting is currently planned and
scheduled for the end of this semester. We have also attached the 2019 protocol dated 13th of March
2019.

Budget for the application period
With more funding, we would have more opportunities to offer the students better experiences by running
events on a larger scale and can also afford better preparation of related materials and printing out
documents, posters and certificates. Besides, we would like to send 1-2 members to represent our local
branch at the annual FN Students’ National Assembly Meeting. As the national board does not provide
funding for attending the National General Assembly, we would also like to apply for funds to cover some
of those expenses.
Our budget plan for the upcoming academic year:
●

On-campus activities: Movie and Discussion, Quiz, Lectures, Live Action Role
Play, ... (snacks, materials, printing)

= 2000 NOK

●

NGO visits (transportation, snacks, materials)

= 2000 NOK

●

Social events (transportation, snacks, materials)

= 4000 NOK

●

Funds to cover hygiene articles

= 1000 NOK

●

Funding for 2 members to attend the FN Students’ National Assembly Meeting

= 5000 NOK

Sum = 14 000 NOK

Signed annual meeting’s protocol of the most recently-held annual meeting
As stated previously, attached in the email is our latest annual meeting’s protocol. The annual meeting
was held on 13th March, 2019 with the presence of 4 board members and 2 other members.
Bank account number and name of the account holder
We do not have an organization bank account at the moment. Therefore, the money is kept in our
treasurer’s personal bank account. Hereby is his bank information:
Account number: 4612 37 18844
Account holder: Fredrik Enoksen
Contact information of the persons responsible for the application
President: Aya Komatsu (Email: ako111@uit.no or aya.kmt@gmail.com / Tlf. 96744487)
Treasurer: Fredrik Enoksen (Email: freeno91@gmail.com / Tlf. 92898551)

Thank you very much for your time and attention. We hope to hear from you at your earliest convenience.
Please contact us if there are any concerns or questions.

Best regards,

Aya Komatsu (President)

Fredrik Enoksen (Treasurer)

Account, FN Studentene, Tromso From 28.12.2019 -30.10.2020
In Flow
Amount
Expenditure
28.12.2019 From Thach Vo
NOK 42 353,77 3.02.2020 to Sushmit
06.10.2020 From Dahlay Po
NOK
50,00 28.02.2020
29.10.2020 From Aya Komatsu NOK
50,00 24.08.2020 to Aya
27.08.2020
04.09.2020 to Sushmit
30.10.2020 to Ibrahim

Amount
NOK 297,00
NOK 420,00
NOK 2 990,00
NOK 695,00
NOK 198,00
NOK 1 869,00

Total inflows

NOK 42 453,77

NOK 6 469,00

BALANCE

NOK 35 984,77

Notes
Snacks for film show
Light Lunch for 6 FN Members visit to Framcenter
Flight cost to FN Studentene Norge Gen Assembly Aya
Cost for Printing Banner
Snacks for Film Show
Reimbursement to FN Studentene Norge G.A Ibrahim

FN-Studentene i Tromsø
United Nations Student Association Tromsø
Email: tromso@fn-studentene.no
Website: https://unstudentstromso.wixsite.com/fn-studentenetroms
Facebook: https://www.facebook.com/FNstudenteneTromso/

United Nations Students Association of Tromsø Annual Meeting Report
Date & Time: March 13th (16:00-18:00)
Place: MH2 U7. 310 at UiT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceptance of Invitation to the Annual Meeting
Acceptance of Meeting Agenda
Appointment of Modulator, Secretary, and Witnesses
Annual Report 2018-2019
Update of Bylaws
Future Action Plans
Announcement of Upcoming Election (New Board)

1. Acceptance of Invitation to the Annual Meeting
The invitation to the annual meeting is unanimously accepted.
2. Acceptance of Meeting Agenda
The meeting agenda is unanimously accepted.
3. Appointment of Moderator, Secretary, and Witness
Moderator: Aya Komatsu
Secretary: Larry Ibrahim Mohammed
Witnesses: Kashfia Nailah & Selengemurun De

4. Annual Report 2018-2019

Annual Report 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------Events--------------------------------------------------------------------------Page 1 of 12

Spring 2018
February



Feb 6 – Movie Night: Even the Rain
(issues regarding international trade and the inequality of resources)
Feb 14 – Discussion: Investing in Guatemala
(impact of global investment on developing countries presented by 2 students from Sund Folkehøgskole)

March


Mar 16 – Movie night and Discussion: Light Fly, Fly High
(women's lights and empowerment)

Summer 2018
June


Jun 5 – FNs Verdens Miljødag 2018 (“UN’s World Environment Day 2018”with Tromsø Sentrum & Visit Tromsø)

Fall 2018
September (Theme: Environmental Issues / SDG#14 Life Below Water)






Sep 5 – Information Session: Presenting about our organization and activities to interested students
Sep 12 – Movie and Discussion: ‘Water School’
(education about impact of water quality)
Sep 24 – Presentation: ‘Conflict in Western Sahara’
(Presenter: Asria Mohamed from the Norwegian Support Committee for Western Sahara)
Sep 26 – Movie and Discussion: ‘A Plastic Ocean’
(impact of plastic in the ocean)
Sep 29 – UiT’s 50th Anniversary Event: Promoting our organization with FN-Sambandet

October (Theme: SDG#5 Gender Equality)




Oct 11 – Member Meeting (information about FN-Studentene Tromsø and activities)
Oct 23 – Movie and Discussion: ‘I am Jane Doe’
(Guest speaker: Professor Gunhild Hoogensen Gjørv from the Center for Peace Studies, UiT)
Oct 24 – UN Day’s Debate Practice: ‘Is globalization increasing inequality?’

November (Theme: SDG#8 Decent Work and Economic Growth)


Nov 19 – Movie and Discussion: ‘The True Cost’
(Guest speaker: Associate Professor Eirik Eriksen Heen from School of Business and Economics, UiT)
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Nov 30 – Pre-Christmas potluck party with the members

December (SDG#1 No Poverty & SDG#8 Decent Work and Economic Growth)


Dec 13 – Movie and Discussion: ‘Poverty Inc.’ (Cooperated with SAIH Tromsø)

Spring 2019
January: SDG 6 (Clean water and sanitation) and 10 (Reduced Inequalities)



Jan 29 – Film Night & Discussion: Flint Town

February: SDG 7 (Ensuring access to affordable, reliable and modern energy for all)


Feb 20 – Film Night & Discussion: Catching the Sun

March: Model UN theme – Yemen




Mar 7 – Film & Discussion: Yemen: the North - South Divide
Mar 13 – Annual Meeting

------------------------------------------------------------------Board Meetings---------------------------------------------------------------February 2018: 21st
March: 1st, 2nd (website meeting),
April: 4th, 10th
August: 24th
September: 9th
October: 8th
January 2019: 18th
February: 5th
March: 6th
---------------------------------------------------------------------Finance---------------------------------------------------------------------Budget Statement for 2018

Income from the membership fees (13 members): 591,40
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Annual fee to the national board (For 2017-2018): -100,00

Expense (Popcorn for movie nights):

-61,16

Sum:

430,24

Bank Account

We have not been able to communicate with the past board members for the bank account access. In order to have
the access, it is required to have an annual meeting and update the information on the organizational registry website
(Brønnoysundregistrene). Therefore, we are planning to have an annual meeting in the spring 2019 semester and get
an access to the bank account. So far, we have been using the personal bank account of the treasurer, Thach Vo.

Budget statement for 2019 (As of March 13th)

Balance from autumn semester 2018
Expenses:
- Paper and printing
- Refreshments for the annual meeting
Sum

430,24
-181,00
-184,50
64,74

Up to now, we have filed two funding application, one to LNU and one to the Student Parliament. However, LNU
changed their regulations right after we applied that only national projects are eligible, so we can’t get funding from
them. We are still waiting for the reply from the Student Parliament.

We were in contact with the person in charge of our local chapter’s finances in the previous board this February and
came to know that there is 33 445,40 kr in our organizational bank account, which have been taken care of by Erika
Steinholt Mortensen now. The organizational bank account is currently still at her disposal. We have discussed at the
board meeting of whether this amount should be kept in the current treasurer’s bank account before the new board
takes over.

---------------------------------------------------------------------Members-------------------------------------------------------------------As of March 13, 2019, FN-Studentene i Tromsø has 13 members. The following is the list of the board members.
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President: Aya Komatsu
Vice-President: Larry Ibrahim Mohammed
Treasurer: Thach Vo
PR: Sia Gerard
Social Event Coordinators: Isabella Bartoli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Update of Bylaws

Bylaws of UN Students Association of Tromsø
§1. Name
The organization is named “United Nations Students Association of Tromsø” (UN-SAT). In Norwegian, it is named
“FN-Studentene Tromsø”.

§2. Purpose
2.1 “United Nations Students Association of Tromsø” shall inform, engage, and create debate about UN related
issues, as well as other current social issues.
2.2 “United Nations Students Association of Tromsø’s” primary target group is students and faculty members
at, or associations related to educational institutions in Northern Norway.
2.3 “United Nations Students Association of Tromsø” shall arrange for a good exchange of experience and
information between its members, and maintain good communications with the national UN Students network.
They shall coordinate and carry through regional and national arrangements.
2.4 “United Nations Students Association of Tromsø” shall cooperate with FN-sambandet Nord (the UN
Association North), and use this agency as a resource (see cooperative agreement).

§3. Organizational Registry
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3.1 “United Nations Students Association of Tromsø” is registered on the website of the Brønnøysund Register
Centre.
3.2 The organizational number of “United Nations Students Association of Tromsø” is 994 757 547.
3.3 New board needs to update the information on the registry. For the update, the minutes from the latest
annual meeting is required.

§4. Members
4.1 Members of the “UN Students Association of Tromsø” will primarily be students and faculty members at the
University of Tromsø.
4.2 Membership of the UN Students Association of Tromso is dependent on a registration fee decided by the
board or National board.
4.3 Activities for members arranged by the “UN Students Association of Tromsø” may be financed through
membership fees and outside funding. Non-members may be required to pay for an activity if not already a
member.

§5. Organization
5.1 “United Nations Students Association of Tromsø” shall be run on a voluntary basis and be an including and
open organization for all interested students and faculty members.
5.2 “United Nations Students Association of Tromsø” is a religiously and politically independent organization.
5.3 The working language of the United Nations Students Association of Tromsø is English. However, Norwegian
can be provided.
5.4 “United Nations Students Association of Tromsø” pledges to pay a 20% of membership fee to the national
board.

§6. The board
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6.1
a) All ordinary board positions in the “UN Students Association of Tromsø” are elected by a democratic election
at the annual meeting, the position is put in power at the start of the following school year and last to the end
of that school year (two semesters). Board members can be reelected and sit continuously in two periods (four
semesters).
b) In case of unfilled position during the school year, the board can call for re-election of the set position.
c) The ordinary board shall consist of a president, a vice-president, a treasurer and a head of media, a social
event coordinator, and a secretary. In case of consensus not being reached, the chairman has a double vote.
6.2 The board is responsible for the daily activities of the organization as well as recruitment of members
6.3 The board decides on the frequency of which board meetings are held based upon need, beyond the
minimum of one board meeting per semester.
6.4 The board shall consist of at least ¾ fulltime students at UiT the Arctic University of Norway.
6.5 The board has a quorum when at least three members are present.
6.6 The board reaches a decision with a 2/3 majority by ballot of those who are present.
6.7 Those who are not present at the board meetings may delegate their votes to other board members.
6.8 It is recommended that the retiring board inform the newly elected board in the aftermath of the annual
meeting about their duties, responsibilities, and other internal matters of the “United Nations Students
Association of Tromsø”.
6.9 It is recommended that the newly elected board contacts the UN Students Association of Norway to arrange
a joint meeting on Skype or other medias, so that the national board gets an overview of the sitting board. It is
also recommended that the board of “UN Students Association of Tromsø” is willing to meet the newly
appointed national board after the general assembly in the UN Students Association of Norway.

§7. Annual Meeting
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7.1 The annual meeting is held in the spring of each year, and the UN Students Association of Tromsø board
decides on a convenient time, so that it does not interfere with the general assembly of the “UN Students
Association of Norway”. They should also keep in mind that the documents for the student parliament is to be
ready before April 1st.
7.2 The annual meeting shall discuss:
a) The annual report including the financial report of the previous year and the budget for the coming year.
b) A plan of action for the upcoming school year
c) Elections: president, vice-president, treasurer, and public relations, social event coordinator, and secretary.
The election is to be held by a secret ballot. The minutes from the annual meeting needs to be signed by two
representatives who are non-board members. For elections, the moderator should not be applicants for the
next year’s board.
7.3
a) Notice of the annual meeting should be given to the members at least two weeks beforehand.
b) Any suggestions for changes to the by-laws, a plan of action, board applications, and any other case must be
presented to the board at least one week before the annual meeting.
c) Final agenda and other necessary documents, together with any possible suggestions for changes to the bylaws and board applications, shall be forwarded to the members 3 days before the annual meeting.
d) The minutes of the annual meeting shall be forwarded to the members and altinn.no within four weeks of
the annual meeting.
7.4 Every member has one vote at the annual meeting. Observers have the right to speech and to make
suggestions.
7.5 By-laws at the annual meeting are put in motion by a single majority.
7.6 Changes to the by-laws require a 2/3 majority.
7.7 Extraordinary annual meetings can be called when necessary.
7.8 It is permitted to cast a blank vote.
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7.9 Members as well as the board are qualified to vote. The board’s tasks shall be written in the guidelines. The
annual meeting can put additional cases on the agenda and vote in suggestions.

§8. Finance
8.1 The association should operate an official organizational bank account. In the absence of an official
organizational bank account, the board will designate an official caretaker to maintain organization funds within
their own personal bank account. That individual would be the treasurer or another board member.
8.2 The caretaker will be held accountable for the funds with bi-monthly audit by a majority of board members.
8.3 No funds will be used for personal purposes.
8.4 If organizational funds go missing, they must be replaced by the caretaker within 1 month.

§9. Deforming
9.1 The annual meeting can deform the “United Nations Students Association of Tromsø” if ¾ of the qualified
members are in favor and at least 50% of the members are present. If less than 50% of the members are the
present, the motion to deform must be reached at an extraordinary meeting.
9.2 The deforming annual meeting decides if the organization’s property is to be transferred to the UN Students
Association of Norway or the UN Association North. During the deforming, the UN Association North shall secure
the UN Students Association of Tromsø’s property until new activities are started. This must happen within four
semesters. If activity does not resume within two years, its funds are to be transferred to the UN Students
Association of Norway. If the UN Students Association of Norway is dissolved, the UN Association North will take
over all funds.
9.3 When deforming, or opts to end partnership with the UN Students Associations of Norway, the UN-SAT
pledges to notify the UN Students Association of Norway by email to norge@fn-studentene.no the reason
for deformation.

Appendixes
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1. Description of board positions of the UN Students Association of Tromsø

President
The president has the superior responsibility for the organization. This does not mean that the president sits
with all the responsibility alone, but that they have the responsibility to delegate assignments and make sure
that the rest of the board is informed, and that they perform their assignments. The president replies to email
which is not directed to any other member of the board and is responsible for the contact with the UN
Association North. The president shall administer the closed Facebook group and Google drive. It is important
to keep the board updated and call for board meetings and other meetings. The president has the responsibility
for the agenda for member meetings and board meeting, and that events are planned. The president shall
cooperate with the treasurer about the budget. The president has a signature rights and is the voice of the UN
Students Association of Tromsø.
The president is also responsible for the communication between the UN Students Association of Norway and
the UN Students Association of Tromsø. This means that the representative will participate in skype meetings
about once per month, and the General Meeting which takes place in the spring semester in one of the cities of
the UN Students Association of Norway. His or her task is to bring forward the communications between the
different UN Students Associations in Norway. If there is a national event, the president is the contact person
between the national and regional Associations.

Vice-President
The main role of the vice president is to take over the responsibilities of the president when the president is not
present. The vice-president can also take on assignments that are not covered by the other board positions or
unfilled positions. The vice-president has other tasks, including planning board and member meetings, and
maintaining the google drive, archive, email accounts, and the member list.

Treasurer
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The treasurer is in charge of the finances, the bank and applications for funding and offices. The treasurer shall
keep track of all receipts, deposits, and make refunds to members. He or she is also responsible for setting up a
budget and accounting for the past year at the annual meeting. He or she is to keep track on of which members
have paid their membership fee and the amount.

Public Relations
Is in charge of information dissemination to the members and the board. This means he or she is responsible
for the Facebook site and the UN Students Association web page, as well as passing out weekly information to
the members about meetings and events by email, and any other information that might be relevant to the
members.

Social Event Coordinator
The Social Event Coordinator has the responsibility of planning and running events. They will help plan, organize
and coordinate the facilities and speakers for events, including the movie nights. They will be the liaison for
communication with guest lecturers and will be the MC for all of the events. Additionally, they will help the PR
coordinator promoting events.

Secretary
Secretary is responsible for writing minutes at every meeting including board meetings and member meetings.
He or she is also responsible for updating the member list as well as responding to emails.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Future Action Plans




SDG theme for April: SDG3
SDG theme for May: SDG15

Suggestions:
-

NGO Visits
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-

Gardening (SDG15)
SDG field trip
SDG Quiz night
Lectures/Guest speakers
LARP
Cooperation with other organizations

7. Upcoming Election (New Board)
Most of the current board members will graduate at the end of this semester. Hence, there will be an election to select
new board members by then. The positions will be advertised accordingly. Those applying for the board will introduce
themselves at a member meeting, and paying members will be able to vote.

We confirm that the meeting minutes has covered the contents of the annual meeting accurately.

Tromsø
March 13, 2019

Witness: Kashfia Nailah

Witness: Selengemurun De
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HHT-DAGEN
2021

LA OSS FEIRE
NÆRINGSLIVET OG
STUDENTENE I NORD!

07.oktober 2021
Digital og fysisk
www.hhtdagen.no

Vi bygger broer
mellom studentene og
næringslivet

Om oss
HHT-dagen er en møteplass mellom næringslivet og
studentene. Det har ved tidligere år blitt arrangert
fysisk i Tromsø men vi skal nå utvide med en digital
plattform. Den digitale plattformen gjør det mulig for
byer som Harstad, Alta og Narvik og ta del i
begivenheten uten de store ressursinnsatsene selv. Det
at alle byer samarbeider vil gjøre det mulig for oss HHTdagen og arrangere en profesjonell digital plattform
som kan kan bukes av studenter og næringslivet i
følgende byer: Tromsø, Harstad, Alta og Narvik.

Vi har tidligere hadde suksess i Tromsø med over 600
deltakere og 20 deltakende bedrifter. Vårt formål er å gi
studentene og næringslivet et møtested. Dette gjør det
mulig for studenter å skaffe seg nettverk, jobbtilbud og
bedrifter til bachelor- og masteroppgaver.

På flere flater i 2021

Samarbeidspartnere

HHT-DAGEN
2021

LA OSS FEIRE
NÆRINGSLIVET OG
STUDENTENE I NORD!

07.oktober 2021
Digital og fysisk
www.hhtdagen.no

Vi bygger broer
mellom studentene og
næringslivet

Formål
HHT-Dagen er en av de viktigste og største karriere-dagene
i landsdelen. Formålet er å knytte studenter og
næringslivet sammen. Studentene er i fokus og med å
tilrettelegge med møtested og aktiviteter gir det en unik
mulighet for studenter å knytte nettverk og møte
næringslivet ansikt til ansikt. Arrangementet er for både
bachelor- og masterstudenter med primærmålgruppe
studenter fra handelshøgskolen.

Vi har i år som tidligere planlagt å avholde arrangementet
på The-Edge med fantastiske foredragsholdere og mingling
på dagtid, og bankett på kveldstid. På dagtid vil deltakende
bedrifter holde stand på The-Edge å møte studentene. På
kveldstid inviterer vi studenter og noen av bedriftene til
middag og sosialomgang. HHT-Dagen skal være en
opplevelse hvor de sitter igjen med mer kunnskap og en
ytterligere forståelse av hva som kan vente dem etter endt
studieløp.

Nytt i 2021
I tillegg vil vi i år forsøke å gi muligheten til enda flere
studenter ved å lage en digital plattform. Den digitale
plattformen gjør det mulig for byer som Harstad, Alta og
Narvik og ta del i begivenheten på en digital og enkel
måte. Vi planlegger å streame konferansen med
foredragsholdere, samt involvere bedrifter hvor de kan
holde egne stand med digitale rom. Studenter kan på den
måten møte bedrifter uten å være tilstede i Tromsø.
Tiden vi har vært igjennom har vært utfordrende for
mange bedrifter, men også for studentene.

Studenttilværelsen har for mange vært svært vanskelig
uten mange muligheter for sosialomgang og deltakelse på
arrangementer hvor nettverk kan bygges. Vi søker midler
hos dere for å få gjennomført HHT-Dagen i år hvor vi kan
tilrettelegge og skape en unik opplevelse for mange
studenter.

Aktiviteter
Våre aktiviteter er til for å stimulere opp under sosiale
møteplasser mellom bedriftene og studentene. Videre er
det til for at bedriftene skal kunne gi innspill til studenten
hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Dette gjør vi via
følgende aktiviteter:
Mandag 4. oktober
CV-kurs for alle studenter på HHT. Her vil vi leie inn
konsulenter som forbereder studentene på hva en CV skal
inneholde og hva arbeidsgiver ser etter
Tirsdag 5. oktober
CV kurs og linkedin introduksjon til alle studentene.
Onsdag 6. oktober
Sluttføring av linkdedin kurs og bildetaging for
plattformen. I løpet av denne dagen skal studenten ha satt
opp sin egen profil.
Torsdag 07. Oktober.
Dette er selve konferansedagen. Konferansedagen består
av følgende:
1. Konferanse med tema og relevant innhold
2. Bedriftspresentasjoner imellom foredragene.
3. Eget rom for bedriftstands og sosialisering
4. Mingling og speed-dating mellom studenter og
bedrifter.
5. Bankett

Hvorfor støtte HHT-dagen
Vi mener at HHT-dagen er den perfekte synergi mellom det
sosiale, faglige og næringslivsrelaterte. Studentene får
sosialiserte seg med bedrifter, de får faglige innspill fra
forskere og næringslivsrelaterte aktører. I tillegg blir de
kjent med arbeidsmarkedet og hva det krever får å bli
ansatt hos dem. Dette danner grunnlag for
oppgavesamarbeid, internships, trainee og
nettverksbygging.
Det er også vanlig at andre studentorganisasjoner får
rekturettert og sosialisert seg i løpet av dagen. Dette kan
være Econa, Håpihavet, START UiT og børsklubben UiT som
alle blir invitert.

På flere flater i 2021

Samarbeidspartnere

Driftsinntekter
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet
3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt (utenfor avgiftsområdet)
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter

Denne perioden

Driftskostnader
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
4371 Kontantrabatt på innkjøp av varer for videresalg
4500 Fremmedytelse og underentreprise
4550 Fremmedytelse og underentreprise, opplysningspliktig
5915 Overtidsmat
5990 Annen personalkostnad
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
6300 Leie lokale
6399 Annen kostnad lokaler
6490 Annen leiekostnad
6520 Hjelpeverktøy
6552 Programvare anskaffelse
6553 Programvare årlig vedlikehold
6572 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
6705 Regnskapshonorar
6791 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
6800 Kontorrekvisita
6820 Trykksak
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
7001 Drivstoff transportmiddel 1
7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
7321 Reklameannonser
7322 Reklameavis/-katalog mv.
7323 Reklameartikler
7329 Annen reklamekostnad
7350 Representasjon, fradragsberettiget
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget
7391 Annen salgskostnad, fradragsberettiget
7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget
7430 Gave, ikke fradragsberettiget
7601 Lisensavgift
7770 Bank- og kortgebyr
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Sum driftskostnader

Denne perioden
Forrige periode
Endring
- 21 675,00
0,00
- 21 675,00 0,00
- 270,00
270,00 100 %
- 261 820,90
- 9 000,00
- 252 820,90 -2809 %
0,00
- 55 000,00
55 000,00 100 %
0,00
- 12 081,58
12 081,58 100 %
- 30 862,92
- 5 935,26
- 24 927,66 -420 %
0,00
- 606,00
606,00 100 %
- 264 939,96
- 262 852,00
- 2 087,96 -0.79 %
- 81 018,60
- 1 740,00
- 79 278,60 -4556 %
- 753,21
- 60 012,50
59 259,29 99 %
- 4 323,75
0,00
- 4 323,75 0,00
- 1 503,43
1 503,43 100 %
- 3 106,25
- 3 046,25
- 60,00 -2.0 %
- 5 629,00
- 10 190,60
4 561,60 45 %
0,00
- 987,50
987,50 100 %
0,00
- 60 343,95
60 343,95 100 %
0,00
- 55 500,00
55 500,00 100 %
- 999,70
0,00
- 999,70 - 24 670,59
- 22 426,25
- 2 244,34 -10 %
0,00
- 3 683,00
3 683,00 100 %
0,00
- 346,80
346,80 100 %
0,00
- 300,54
300,54 100 %
0,00
- 4 776,00
4 776,00 100 %
0,00
- 5 894,62
5 894,62 100 %
- 17 400,00
- 8,35
- 17 391,65 -208283 %
- 2 015,29
0,00
- 2 015,29 - 557,88
0,00
- 557,88 0,00
- 17 453,00
17 453,00 100 %
- 4 350,00
0,00
- 4 350,00 - 4 711,10
0,00
- 4 711,10 - 294,30
0,00
- 294,30 - 10,00
0,00
- 10,00 - 1 000,00
0,00
- 1 000,00 - 1 914,00
0,00
- 1 914,00 - 2 165,18
- 484,06
- 1 681,12 -347 %
0,00
- 1 210,91
1 210,91 100 %
- 11 705,48
- 8 995,60
- 2 709,88 -30 %
- 745 923,11
- 604 648,20
- 141 274,91 -23 %

Driftsresultat
Sum driftsresultat

Denne perioden
Forrige periode
Endring
6 541,89
48 676,90
- 42 135,01 -87 %

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8051 Renteinntekt bankinnskudd
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Denne perioden
Forrige periode
Endring
85,00
77,00
85,00
77,00

Resultat
Sum resultat

Denne perioden
Forrige periode
Endring
6 626,89
48 753,90
- 42 127,01 -86 %

0,00
0,00
0,00
78 715,00
534 750,00
4 000,00
135 000,00
752 465,00

Forrige periode
Endring
35 000,00
- 35 000,00 -100 %
70 395,10
- 70 395,10 -100 %
386 710,00
- 386 710,00 -100 %
91 220,00
- 12 505,00 -14 %
70 000,00
464 750,00 664 %
0,00
4 000,00 0,00
135 000,00 653 325,10
99 139,90 15 %

8,00 10 %
8,00 10 %

2021

Inntekter

Bedriftspakker
Presentasjoner
Billetter bankett/konferanse
Annen støtte (fond o.l.)
Sum

Bedriftspakker
480 000
40 000
140 000
165 000
825 000

Pris

Hovedsponsor
Gullpakke
Standardpakke
Presentasjoner
Sum bedrifter stand
Sum bedrifter totalt

80 000
42 500
22 500
10 000
480 000
520 000

Støtte
Handelshøyskolen/BFE
Semesteravgift
Frifond
Sum

80 000 I dialog
65 000 I dialog
20 000 I dialog
165 000

Tidligere 721 000

Kostnader

The Edge
Konferansier (han er uten MVA)
Foredragsholdere
Fly/hotell foredragsholdere
Lyd/lys
Markedsføring
Bankett - dekor o.l.
filmutstyr, stream og producer
Digital plattform
Annet
Personalkostnader
Sum

264 000
110 000
150 000
25 000
23 500
55 600
10 000
70 000
110 000
1 500
7 000
826 600

40 000
3 700
6 000
2 000
3 900
55 600

Markedsføring i 2019 - kr 68 500
Digital løsning
Plattform
Kostnad per bedrift
Antall bedrifter (estimert)
Bedrifter kostnad
Sum

Tidligere 713 000

Driftsresultat

Markedsføring
Fotograf + promovideo
Trykk
Rekvisita/driftsmateriale
Standmateriell
Pressevegg
Sum

FARGEKODER

Ant. salg

90 000
800
25
20000
110 000

-1 600
Annet
Kontor

1 500

Sum

1 500

0 fikk ikke i 2019
6
255 000
10
225000
4
40000

Sikkert
Sannsynligvis
Usikkert
Lite sannsynlig
Andre merknader
Venter kostnadsoverslag fra The edge. Den blir å øke med 2-7%
The Edge
Leie av lokale
78 000
Hotellrom
5 000
Mastermingling?
10 000
Middag
171 000
Sum
264 000

Salginntekt bankett

Pris per person
Personer

500 340 I 2019 Øker salgsinntekter på bankett fordi den historisk har vist seg å alltid bli utsolgt i lang tid i forveien
300
Vi har også sett på prisene til Studentlekene hvor de har hatt enda høyere priser og fremdeles solgt ut på kort tid
10000

Minus gratis billet
Sum
140 000,00

Tidligere salgsinntekter 81 000
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Studentforeningen Imladris
ved ridder mørkefyrste framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen
rom SVHUM B-0102, HSL-fak.
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
☏ +47 482 10 467
✉ imladristromso@gmail.com
www.imladris.no 31. mars 2021

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

Søknad om drifts-, arrangements- og aktivitetsstøtte
Imladris er en frittstående organisasjon på UiT, med fokus på fantastiske fritidsinteresser. Formåls
paragrafen 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 hoved målgruppa 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 har vært veldig lavt i året 2020, men det var vel som
forventet siden en pandemi spredde seg over verden.
Vi har mange planlagte aktiviteter for 2021!

Aktiviteter i 2020
Studentforeningen Imaldris hadde store planer for en rekke aktiviteter og arrangementer for Imladris
dette året, men som vi alle vet var det ikke slik året skulle bli. Korona inntrådte på verdensbanen og
ikke bare slukte den de olympiske leker men også CONcil of Elrond, LAN, MTG Drafts og mange
andre planlagte arrangementer. Kort etter at koronaen kom til landet stengte Universitetet, fredag 13.
Mars, og holdt så stengt til høstsemesteret. Da høsten var kommet og UIT atter åpnet dørene sine stilte
vi opp og begynte å planlegge aktiviteter. Bl.a. maskesyingskurs. Det skulle dessverre ikke bli noe av
fordi vekterne gikk til streik og arrangementer ble ulovlig å holde når det ikke kunne være vektere til

stedet om noe skulle oppstå.
Men vi fikk til å arrangere hele 2 RPG-meet and greets, eventer hvor vi hjelper erfarne og nye rollespillere å
møtes, og forteller dem om ressurser vi har for å hjelpe dem.
Og ifølge loggboken har det vært overraskende mye Brettspill, kortspill, rollespill og miniatyrspill aktiviteter
på imladris i løpet av året, med 68 aktiviteter og 387 deltakere.

Kontonr.: 1503 38 78904 «When normality takes too much effort» Orgnr.: 996 285 332

Aktiviteter i 2021
Vi forventer at populasjonen vil være vaksinert i løpet av sommeren 2021, så høsten 2021 vil vi at skal
være fylt med aktiviteter for medlemmene våre. Sikkerhet kommer selvfølgelig først, så alle
arrangementene vi har planlagt må følge gjeldende regler for pandemi status, og hvor mange som har
lov til å samles. Hvis araangementet ikke kan holdes forsvarlig vil det bli flyttet eller falle bort.
I løpet av året vi er i, har vi planer om mange større medlemsarrangement. Minst ett LAN skal
arrangeres. Vi har planer om å gjennom føre CONcil of Elrond første, som er ei rollespillsamling der vi
inviterer både ferske og erfarne spilledere til å møte nye rollespillere for en dag med “one-shots”.
Mot slutten av eksamensperioden arrangeres den internasjonale brettspilldagen; 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.
Kontonr.: 1503 38 78904 «When normality takes too much effort» Orgnr.: 996 285 332

Hvis Debutuka skjer i år, skal vi naturligvis rekruttere. Imladris har brukt å feire Debutuka med å
arrangere ulike imladriske aktiviteter. 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 viktigste er at vi har det artig sammen!

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 40 000,–.
1. 11 500,– går til driftsmidler, som inkluderer:
a. Bespisning på årsmøtet, rundt kr 3 000,–.
b. Bespisning på styremøter, som ligger på i underkant av kr 500,– per møte.
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,–.
2. Vi søker kr 16 000,– 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,–. 3. 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.
3. Til arrangementsstøtte søker vi om kr 12 500,–

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
℅ Leo Sem
Blårevsvingen 01
9013 Fagereng
Kontonr.: 1503 38 78904 «When normality takes too much effort» Orgnr.: 996 285 332

Årsmøteprotokoll

for skikkelig årsmøte for 2019

Studentforeningen Imladris
6719 dager med dvale, søvn og stillhet
Protokollen bevitnes å være riktig ført, Glasgow/Tromsø, to. 1. april 2021:
.................................................
ridder klemmefyrste titteltøs lovens
lange bart halvsverdmann mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter
lørdag 30. januar 2021 kl. 1230++ (du vet …)

.................................................
og
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Notat fra referentene
I år satte Imladris ny rekord i årsmøtelengde. Det ble noe sånt som åtte timer, og det er langt mer
enn hva man kan forvente at «ei stakkars vekja» skal kunne klare å handtere helt på egen hand.
Etter 7-timer-og-litt med iherdig skriving fikk førstesverdmann Ane Eliassen endelig anledning
til å hvile seg litt, og Brian Adrian Edvardsen overtok tastinga.
For øvrig: Ingen vet om det fortsatt var krav til at vi skulle ha søte sakspapirer og ditto protokoll,
så da får dere klare dere uten, pompølker!1

1

For de uinnvidde: En pompølk er det ridder kaosbibliotekar knekterytter Yngvild sin telefon mente at hun burde
skrive da hun ville skrive «snøsokk». Siden da har «pompølk» vært det imladriske ordet for «snøsokk».
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Protokoll
Å skrive referat for Imladris er ork og kaos i skjønn orden. Om årsmøtet med dette mente at man
er en ork når man skriver årsmøtereferat eller at det er et ork å skrive referat, vites ikke, men nå
skal vi ikke ha formeninger om hvilket kjønn orker definerer seg som å ha.
I god imladrisk ånd kom det selvfølgelig mange kommentarer før vi en gang kom i gang med å
komme i gang (sīc). Det første som ble diskutert var manglende titler, herunder framslengførar
9,8 og mørkefyrste X; Will, som gjorde krav på tittelen sin, «Mr Imladris»; og at Jonas «minor»
hadde en tittel fra forrige årsmøte. Videre lurte Dash på hvem som kastet haste, siden alle
zoomer hastig hastverkende til heftige, hepne, huskestuende zoomifiserende koronamøte.
Øystein påpekte at «Æ kan ikke dabbe; æ får kink i nakken. Dabbing e ableist.» Yngvild skjøt
inn: «Gud, jeg har savnet Imladris’ årsmøtes utrolige evne til å bite seg fast i detaljer som en
rabiat terrier med CDO», til hvilket Tor Stensrud svarte at «Ja, det er kjent at mange av oss her har
CDO.» Natürlich.

1

Godkjenne de stemmeberettigede

Den 30. januar 2021, kaller styret til årsmøte. I år var årsmøtet digitalt, med generalprøve den
29. januar. Vi brukte Zoom for videokonferanse og skulle egentlig bruke Obos’ årsmøteapp til
stemmetelling. (Det gikk skit – Obos skjønner ikke hvordan ordentlige folk tenker.) De som var
med på årsmøtet ble ropt opp og møtet startet med 20+ medlemmer.
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.

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. Mørkefyrste Øystein
beviste overbevisende for årsmøtet at han beviselig kan bevise at stemmen
hans beviser mørkhet.

C

For å være medlem må man ha gyldig kontingent betalt innen årsmøtets start.

D

Livstidsmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent, med mindre de
selv ønsker dette.

E

Følgende hadde stemmerett:
I

tårnherre Emil Rydningen

II

William Edward «Mr Imladris» Stock

III

såpebobleridder Tor Stensrud

IV

kjæftesmella Ida Rabben Trælnes

Årsmøteprotokoll 2020
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V

mørkefyrste VIII Jonas II «minor» «den distre» Fladset Hoel

VI

rottepornograf Thor-Arne Sørlie

VII

Magnus Sæten

VIII

helseheksa Oda Nelie Bårdslett

IX

Kurukulusurija Leo Chrishantha Fernando Sem

X

Petter «quīntus» Johansen

XI

ridder kaosbibliotekar knekterytter Yngvild Marie Kaarbø Wiese

XII

Kim Elisabeth Kosmo

XIII

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

XIV

mørkefyrste X framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen

XV

«Iver +5» Iver Toft Tomter

XVI

Vilde Fonn Dretvik

XVII

Ingvild Kristiane Myrvang

XVIII

andresverdmann Ane Eliassen

XIX

Brian Adrian Edvardsen-Hammer

XX

hawaiiansk ambassadør Dashiel Naea Stevens

XXI

Merete Miøen

XXII

Nicolai Meĳers

XXIII

Henning Rydningen

ankom 14.01

XXIV mørkefyrste IX «IV» Iselin Vevik
b

ankom 14.25

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

Vi forventer at Emil opprettholder tradisjonen vår, og sikrer at vi også i år ikke får 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.
A

Tid, sted og dato ble kunngjort fr. 15. januar 2021 på tavla.

B

Videre ble innkallinga formidlet på hjemmesida ma. 25. januar 2020 på
hjemmesida; dette ble delt på foreningas sosiale medier samme dag (ɔ: Twitter,
Discord og Facebook). Det ble også delt på Facebook og Discord lø. 16. januar 2021.

Vedtaksforslag:
Alt ble gjort riktig, så årsmøtet er teit hvis de ikke godkjenner innkallinga.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente innkallinga med epic win (tror vi). Vedtaket ble spist av
framtidsmonsteret.
fredag 21. februar 2020
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b

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

Fra styret:
I

Infosak: Imladris’ fremtid med Hyperion

B

Til førstesverdmannen via e-post eller muntlig: Ingen.

C

Fra ønskebrønnen: Ingen.

Vedtaksforslag:
Vi godkjenner sakslista slik den foreligger, men med en fotnote …2
Vedtak:
Win (18 for, 4 avholdende, 0 mot).
Henning Rydningen ble med kl. 14.05.
c

Forretningsorden:
A

B

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.

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.

Vedtaksforslag:
Forretningsorden gjennomføres som notert over, med følgende tillegg: Vi er Imladris, så vi
har kaotisk orden, ɔ: åpen mikrofon: Man prater så lenge man vil og når man vil, men tar det
av, bruker storinkvisitøsa og mørkefyrsten rå makt og slår av miken på alle sammen, med
påfølgende hard ordstyring.
Videre:
1. Stemmer du ja, skriver du «nei»;
2. er du avholdende skriver du «avholdende» og velg stor forbokstav i henhold til det
som innfrir lystene dine;
3. og under dette årsmøtet skal «for»-stemmer skrives som «zoom».
Vedtak:
Epic win (13 for, 0 mot,0 avholdende).
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

2 … om at vi tilføyer eventuelle saker som Petter eller Ane finner i styreprotokollen på det punktet der det måtte
høre hjemme.
Årsmøteprotokoll 2020

Side 9 av 34

fredag 21. februar 2020

nyte denne behandlinga, men uten gapestokk. Årsmøtet har tidligere bestemt at
mangel på gapestokk ikke gjør at mørkefyrsten slipper unna.
Vedtaksforslag 1:
Siden dette er på Zoom, får vi noen utfordringer. Forsamlinga var enige om at det skulle
gjøres per kamera. Redskap: Slikkepott, hvis dere har det; hvis dere ikke har det,
steikespade; hvis dere ikke har dét, belte.
Vedtaksforslag 2:
Tortur av Øystein gjennomføres av Ingvild i mangel av lovlig tilgjengelig helseheks.
Vedtak for begge vedtaksforslag:
Win (11 for, 9 mot, 1 avholdende), skjønt de avholdende så ut til å ha mest imot at Ingvild
skulle få glede av Øysteins legeme i alles påsyn og digitale nærvær.
Syv var borte på dopause og noen sa «Duh, Kim.» Stakkars Jonas II «minor» hevdet at
han fikk flashback til Vietnam. Dette må tolkes som et hint om at mørkefyrster har
lange, brokete bakgrunnshistorier som hadde gjort enhver rollespillkveld minneverdig.
Jonas II følte seg tvunget til å glede årsmøtet med følgende gledesytring: «Now thi s is
årsmøte!»
Herpå fulgte piskinga, og følgende replikker noteres ned til evig gremmelse:
Henning: «Bedre enn noen nasjonale valg.»
Såpebobleridder Tor: «Jeg reserverer meg retten til å kinkshame på intet varsel under
møtet videre.»
Tårnherre Rydningen: «Trollmannen har forlatt tårnet.»
Såpebobleridder Tor: «Jeg kinkshamer dette hardt, ref. tidligere kommentar.»
Pisking ble gjennomført i mørket ved hjelp av kjøkkenredskap.
Såpebobleridder Tor: «Uwuspeak bør kvalifiseres som ‹cruel and unusual punishment›
og ikke skje.»
Helseheks Oda: «Uff Ida! Hvorfor stekespade, det er mye koseligere med belte.»
«IV» Iselin: «Med tanke på personvern har vi egentlig lov til å navngi barn uten å
innhente samtykke fra foresatte? Det er sikkert på grunn av tryllestaven.»
Kim: «Sankt fungerer ikke som tittel, har du lest martyrhistorier i løpet av livet ditt?»
Henning: «Du får vel helgentittel etter at du er død?»
For øvrig påpekte Oda, som hersker med jernmusepeker, at punkt a a
(framtidsmonsteret aner ikke vet hva dette er) – om riddere – er forbi og ikke fremmes,
da den posten ferdig.

3

Velge dirigent, referent samt 2 – to – pennevoktere fra de
tilstedeværende medlemmene til å underskrive protokollen
Styret hadde i sakspapirene hevdet at «I år blir årsmøtet på Zoom så dirigent, referent
og pennevoktere blir avgjort på generalprøven den 29. januar 2021.» Ridder
klemmefyrste lovens lange bart titteltøs mørkefyrste V Tor-Ivar gjorde det klart at styret
ikke hadde myndighet til slikt. Lovens lange bart har talt.
a

Styret foreslår Oda som dirigent. Forslag fra salen var at Tor-Ivar er dirigent, med Oda
og Øystein som overkickadorer.

fredag 21. februar 2020
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Vedtaksforslag:
Som over, ɔ: Tor-Ivar som dirigent og Oda og Øystein som overkickadorer.
Vedtak:
Win (11 for, 3 mot, 6 avholdende).
b

Som referent foreslås andresverdmann Ane Eliassen.
Vedtaksforslag:
Som notert over: andresverdmann Ane settes inn som referent.
Vedtak:
Win (9 for, 0 mot, 4 avholdende)

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.

Tor-Ivar meldte seg, Yngvild og Nico ble foreslått fra salen.
Vedtaksforslag:
Ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter og
gudspartikkel Nicolai Stangness er pennevoktere.
Vedtak:
Win (21 for, 0 mot, 1 avholdende)
d

4

Fra salen kom følgende vedtaksforslag: Fremtidige fysiske møter bør ha et Zoomlignende tilbud i tilfelle medlemmer er for syke eller ikke har mulighet til å møte av
ulike årsaker. Til dette ble det poengtert at det allerede er åpning for det, jamfør
vedtektenes § XII bokstav e tredje tall: En kandidat kan velges til verv bl.a. ved at denne
«kontaktes per telefon/Internett eller lignende, og over høytaler tilkjennegi
kandidaturet sitt til forsamlinga.»

Kunngjøring og diskusjon av titler
a

Æresmedlemmer
A

Æresmedlemmer som slås til ridder av Imladris: Styret har ikke mottatt noen
nominasjoner

B

Æresmedlemmer med svennebrev som slås til væpnere av Imladris’ riddere:
Styret mente at ingen forslag var kommet dem i hende, men de ble mint på at
babysneip Amelia Bruksås Olsen kom bæljende ut fra dē factō mørkefyrstinne Ina
(kjerringa til mørkefyrste IV Ole-Kristian Olsen bautaen som foreningen hviler
på).
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Vedtak:
Amelia Bruksås Olsen gjøres til æresmedlem av Imladris med svennebrev og skal slås
til væpner når tid og stunder tillater det.
Vedtak:
En form for epic win.
C

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

D

Livstidsmedlemmer: Ingen forslag er kommet styret i hende, men det kom forslag
fra salen:
I

Det ble foreslått tildeling av livstidsmedlemskap til andresverdmann Ane:
– «Det er kanskje for tidlig, men hun gjør en god innsats for foreninga, jeg
ønsker også at hun får slippe pisking; da det ikke er fortjent med tanke på
innsatsen jeg har observert.»
– Stemning og begrunnelse for forslag: Ane har ryddet bokhylla, vasket og
ryddet på Imladris, informerer godt i kanalene våre, har holdt orden på
Magic-stokkene, og har til og med fått mottoet vårt som tatovering. Hun
har dessuten steppet godt opp fra å være reservedel. Vi er trygge på at hun
kommer til å fortsette å være en god ressurs for foreninga. Ane har
dessuten hjulpet Ida ved flere anledninger.
Vedtaksforslag:
Imladris’ andresverdmann Ane Eliassen innstilles av årsmøtet til å tildeles
livstidsmedlemskap. Hun har gjort en god innsats for foreninga, særlig med
tanke på å holde orden i bokhylla, informere godt i kanalene våre, bytte strikker
på Magic-kortstokkene og å ha tatt vare på mottoet vårt ved å la seg tatoveres
med det.
Vedtak:
Win (1510000 for, 0 mot, 2 avholdende).

II

Videre ble det foreslått tittel til Ane:
Vedtaksforslag:
Ane tildeles tittelen «Anepott» sammen med livstidsmedlemskapet hennes i
Imladris. Tittelen viser til hennes hardtarbeidende og vennlige vesen, og gir
henne rett til å ikke motta fysisk avstraffelse i regi av Imladris eller fra Imladris’
medlemmer.
Vedtak:
Win (1510000 for, 0 mot, 2 avholdende).
*happytimes.jpg* (Henning).

III

Det ble videre forslått livstidsmedlemskap til miniatyrspillknekt Henrik
Schneideret Salomonsen:
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Vedtaksforslag:
Henrik Schneideret Salomonsen gis livstidsmedlemskap som takk for innsatsen
han har gjort for å bygge opp igjen miniatyrspilltilbudet til Imladris, særlig med
tanke på jobben med å lage nye hærer til foreninga som kan brukes til å
introdusere nye spillere til miniatyrspillverden.
Vedtak:
Win (18 for, 0 mot, 3 avholdende)
Dash sa: «In fairness, vi har hatt en pandemi og han Mathias har vært veldig
sikker pga. det, ikke minst fordi æ har astma og vi bor i det samme
kollektivet.»
Henning var tydeligvis fornøyd. Han sa:
«Supercalifragilisticexpialidocious».
Det ble også nevnt at den rette måten å skrive «Zoom» på er minst en Z
etterfulgt av minst 1 O, etterfulgt av minst 1 M.
IV

Til slutt ble det foreslått å tildele mørkefyrste X framslengførar Øystein
Sælebakke Jacobsen ridderskap i Imladris:
Vedtaksforslag:
Mørkefyrste X framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen tildeles med dette
ridderskap i Imladris. Da Øystein ble medlem av Imladris, var han allerede fra
begynnelsen av en særdeles ivrig imladrist, en innsats som var helt sentral for
den økninga i medlemsmassen som vi fikk. Han er bokstavelig talt inviterende,
åpen, smilende og tilgjengelig, og har hjulpet mangfoldige medlemmer til å
finne hjemmet hjemmefra som imladris skal være. Ikke lenge etter at han ble
medlem, ble han gjort til kortspillknekt for Imladris, hvis innsats var særdeles
god. Selv når ting har vært striere har han valgt å gi av seg selv ved å tre inn i
rolla som mørkefyrste. Med bakgrunn i dette, innstiller årsmøtet til at
mørkefyrste X framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen slås til ridder av
Imladris.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

b

«notle titlel»: Endring av mørkefyrstetittelen:
A

I forkant av dette fremmet Emil et forslag:
Vedtaksforslag:
Tor-Ivar Krogsæter (med notle titler) trenger en ny tittel til samlinga sin. Jeg forslår
«halvsverdmann» for hans arbeid som halvveis styremedlem gjennom årsmøtet og
året.
Vedtak:
Framtidsmonsteret mener dette ble epic win, gitt!

B

Det ble gjort klart til den tradisjonelle undersøkelsen: Skal vi endre
mørkefyrstetittelen? Følgende forslag ble lagt fram av salen:
I

[alle titlene som Tor-Ivar (osv.) til enhver tid innehar

II

bjørkefyrste
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III

sjefen over alle sjefer

IV

shadow-mørkefyrste

V

piskedukke

VI

mørkeste sjødyr

VII

fyrstekake

VIII

forslagsmorder

IX

vampyrblekksprut

X

Psychrolutes marcidus

XI

Neckmaster

XII

lysfyrste/lysfyrstinne

XIII

vårallesstoreunderherredenmørkesteavdenmørke

XIV

mørkefyrsten

XV

skyggemørkefyrste

XVI

mørkesjokoladen

XVII

klumpfesk

XVIII

fyrstikkfyrste

XIX

over-og-uindergeneral-krigstkommandandooberstinne

XX

Fyrst past the post

XXI

skumringskonge

XXII

mummitrollet

XXIII

Hottentottenpotentatentantenattentatentäter

XXIV mørkejarl
XXV

den mørkeste av de mørke lysfyrstene

XXVI Kongen av mumidalen
XXVII høyeste kattegutten
XXVIII førstestormførende panserkommanderende kavaleristkommandør
XXIX Dovregubben!
XXX

ringbær

XXXI kosenurk
XXXII overmymlen
XXXIII den stakkars personen der borte
XXXIV O, store Odin
XXXV sabelkaptein
XXXVI munnen til Imladris
XXXVII kalif
XXXVIII
fredag 21. februar 2020
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XXXIX mørkets hånd

«I e ikke voksen, please spare me.»
―Jonas Hoel

XL

prins

XLI

inngangshilser

XLII

maurmoderen

XLIII

zoomherre

XLIV

arving av Elrond

XLV

mørk, fuktig cavolog

XLVI

øverste sørlandsinfiltrator

«Imladris er ikke en rettstat.»
―Brian
«Beklager, forespørsel avslått pga.
‹Doctrine of Lache›.»
―Henning

XLVII mørkefyrsten tidligere kjent som
musikeren tidligere kjent som
mørkefyrsten
XLVIII nudelnisse
XLIX

han hvis navn ikke skal nevnes

L

en sekk full av øyne

LI

animasjonslederen

LII

møwkefwyste

«Ikke gi ham aqua på møllusa.»
―Yngvild
«Det var ikke ment, å være en zoom?»
―Kim
Hva gjelder kjønnede taburettord,
kommer det an på hvem som sitter i
styret. Noen var redde for kjønnede ord.
Vedtektene har allerede mandig
stålkontroll og kvinnelig ro på det.

Man må kunne våge seg på å påpeke at det var usedvanlig mye kreativitet i
forsamlinga i år.
C

Skal mørkefyrstetittelen endres?
Vedtaksforslag:
Mørkefyrstetittelen skal endres.
Vedtak:
Fail (6 for, 11 mot, 3 avholdende).

D

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.
a

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

b

ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs halvsverdmann 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;
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f

ridder kaosbibliotekar knekterytter Yngvild Marie Kaarbø Wiese;

g

førstenattman Marius Olsen Bruksås;

h

kaffeknekt Gaute Halsør;

i

«Iver +5» Iver Toft Tomter;

j

mørkefyrstinne VII lysfyrstinne titteltøs Emilia Lemaniak Lamøy;

k

solstråle Sandra Jensen;

l

ridder ekstra langfingra snotling Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen;

m

bryggerbikkja dr. Eirik Eriksen Heen;

n

trassmester Benjamin Eriksen Bekkevad;

o

mørkefyrstinne VIII mørkefyrste «IV» Iselin Vevik;

p

mørkefyrste IX Jonas II «minor» «den distre» Fladset Hoel

q

ridder framslengførar interimmørkefyrste IX8/10 og mørkefyrste X Øystein Sælebakke
Jacobsen;

r

såpebobleridder Tor Stensrud;

s

kjæftesmella Ida Rabben Trælnes;

t

hawaiiansk ambassadør Dashiel Naea Stevens;

u

William Edward «Mr Imladris» Stock;

v

rottepornograf Tor-Arne Sørlie;

w

helseheksa Oda Nelie Bårdslett;

x

dataheksa Ingvild Kristiane Myrvang; og

y

Anepott Ane Eliassen.

z

Riddere av Imladris:

aa

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;

E

mørkefyrste V, klemmefyrste lovens lange bart titteltøs halvsverdmann, ridder TorIvar Krogsæter;

F

framslengførar interimmørkefyrste IX8/10 og mørkefyrste X, ridder Øystein
Sælebakke Jacobsen;

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;
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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; og

J

mørkefyrste X framslengførar ridder Øystein Sælebakke Jacobsen.

Vi har altså på ti mørkefyrstetaburettposisjoner hatt ti mørkefyrster som har tolv
romertall (og andre spennende ting3) på deling.

6

Revidere vedtektene
a

Styret har foreslått følgende endringer:
A

Endring av § XVIII – tilføyelse av ny bokstav m:
Det inntredende styret tildeles umiddelbart medlemskap i foreningen for to semester.

Det har lenge vært diskutert å kompensere styret for arbeidet sitt for foreninga. Det
har dessuten også hendt at vi har holdt årsmøter der gjeldende styre ikke har hatt
gyldig medlemskap ved årsmøtets start. Dette tillegget til vedtektene vil forsikre at
styret har gyldig medlemskap gjennom hele taburettperioden, inkludert under
årsmøtet på slutten av styreperioden.
Herunder fulgte det en heftig diskusjon med sterke synspunkter om hvorfor dette
er en dårlig idé. Det ble sagt noe i retning av at det er «latskap å glemme det»,
skjønt dette var kanskje litt harde ord; en må jo ta hensyn til at folk kan ha litt mye
å hanskes med. Likevel, salen så ut til å generelt mene at dette ikke var en god idé.
Vedtaksforslag:
Vedtektene endres som foreslått over.
Vedtak:
Fail (3 for, 10 mot, 4 avholdende).
Salen foreslo for øvrig at styrets mulighet til
bespisning skulle strykes, men dette ble diskutert
vekk. Videre mente salen at når styret iverksetter
planlegging av årsmøte, skal det legges inn et
ekstra kulepunkt om at man sjekker
medlemskapet til alle i styret.
b

7

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

Behandle årsmeldinga

Tor-Ivar: «Du burde ikke være
overrasket. Men i mellomtida har vi
vedtatt overtakelsen av Jämtland,
Herjedalen og Kilpis til Imladris’
mørkefyrsterike.»
Henning: «Du glemte Grønland, Island
og de andre nordsjøøyene.»
Jonas: «ENDELIG! The Snotling Cave
next»
Tor-Ivar: «Og så Paddeborg»,
kommenterte han til Jonas.

Ved kjellermester Trælnes. Se vedlegg 1.
a

Jonas: «Nei, herregud driv vi enda på?»
Han kom tilbake fra butikken da klokka
var 18.34. Vi begynte kl. 12.30 …

Medlemmene hadde følgende kommentarer:

3 Nei, du får ikke se på.
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b

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 som notert, med følgende endringer: Til første setning under «skryt skal
også [...] tilføyes «og livtidsmedlem Kjersti Gjerde Krogsæter». Årsmøtet tildeler pennevokterne
redaksjonell myndighet (surmunn til å rette skrivefeil og fikse setninger der det er behov for
det.)
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

8

Behandle regnskapet

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

Hvor er eventuelle inntekter fra MtG (som stod omtalt i årsmeldinga)? Hvis null, burde
dette føres som en egen post med sum null.

b

Arrangementer burde tilføres som en egen regnskapspost (post 4) på neste regnskap.

c

Folk kan sikkert ha tenkt at pant er panten man får tilbake uten å ta hensyn til pant
man betaler når man kjøper inn. Om dette sier statuttene sier følgende (§ X bokstav d
under Økonomiske styringsregler):
d. Håndskrevne kvitteringer skal inneholde ei forklaring på hva utgifta gjelder.
Jf. årsmøtevedtak 27. oktober 2010.
1. Pantekvitteringer skal vedlegges og regnskapsføres ved å lage ei håndskrevet kvittering,
datert og signert av et styremedlem og et øvrig medlem.
Jf. årsmøtevedtak 27. oktober 2010.
2. Når det handles for pantepengene, skal pantebeløpet spesifiseres i bilaget. Og mas på
Lill-Iren (Gabrielsen Mikalsen) så kjellermesteren husker det.
Jf. styremøtevedtak 2013–2014/46.2.
3. Pantebeløpet bør tas ut så det er ei egen kvittering på det.
Jf. styremøtevedtak 2015/13.

d

Post 2, drift: Neste styre bør sørge for at denne er mer granulert.

Vedtaksforslag:
Regnskapet vedtas ved akklamasjon, med de kommenterte som ble gitt over, inkludert at vi skal
dra på viking til Paddeborg.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
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9

Behandle innkomne forslaget
a

Infosak: Imladris’ fremtid med Hyperion
A

Hyperion holder på å gå over til en særforbundsmodell, dette medfører at de vil
fokusere mer på å få foreninger inn i særforbund som er under Hyperion.
Særforbundene fra sin side vil ha en mer spesialisert kunnskap innenfor sine
respektive interesser.

B

Per i dag er det to særforbund under Hyperion: Dataforbundet og
Brettspillforbundet. Selv om Imladris har interesser innen for eksempel brettspill
som en av hovedbolkene våre, så er det vanskelig å finne et særforbund som dekker
alle interessene våre.

C

Hyperions sentralstyres ønske er at særforbundene skal opprettes av
medlemsforeningene. På landstinget 2020 viste de frustrasjon over et manglende
engasjement i å opprette særforeningene. Inntrykket vi har fått er at medlemmene
i Hyperion er delt på tema om særforening; vi har grupper som enten er veldig for
eller veldig imot. Det kan også hende at mye av grunnen til at Hyperion har fått
gjennomslag for særforeningsmodellen er på grunn av representanter på
landstinget som ikke har satt seg ordentlig inn i hva dette vil si og har stemt for på
grunn av at dette er noe som sentralstyret ønsker på sakslisten.

D

Kjellermester Trælnes diskuterte med andre medlemmer av Hyperion og noen
medlemmer av sentralstyret om mulighetene for å opprette et særforbund for
studentforeninger. Dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre på grunn av krav
om antall medlemmer under 25 år (ɔ: betalende medlemmer) og på grunn av få
medlemsforeninger rettet mot studenter. Det ble også luftet det å eventuelt starte
ei særforening rettet mot analoge spill, som ville dekket nesten alle interessene til
Imladris. Dette kunne ha blitt ei stor særforening.

E

Ettersom det er hardt å finne engasjement for styreverv i Imladris er det ikke per i
dag aktuelt for Imladris å starte opp et særforbund med noen andre, med mindre
de står for driften av særforbundet. På grunn av dette må Imladris nå tenke
fremover på om vi:
I

har lyst til å bli med i et særforbund;

II

eller om vi vil avslutte medlemskapet vårt i Hyperion;

III

eller eventuelt bli med på å starte et særforbund.

En annen mulighet er å vente til det er opprettet et særforbund som passer oss og
melde oss inn i det respektive særforbundet.
F

Det finnes fordeler ved å ikke melde seg ut av Hyperion. En av disse er Frifond.
Imladris vil kunne søke om frifondmidler uten Hyperion, men Hyperion søker på
disse midlene for oss. Dette sparer styret en del tid og arbeid, da vi antar at en
direkte søknad til Frifond vil være langt strengere, med krav om informasjon som
vil kreve langt mer arbeid for styret å samle inn.

G

Kommentarer fra årsmøtet:
I

De er ikke særlig oppdaterte i Hyperion hvis de fortsatt regner Troms og
Finnmark som separate.

II

LAN-deltagere er teknisk sett medlemmer i dataforeninger.
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III

I Hyperion er kun betalende medlemmer telt.

IV

Hyperion er for det meste dominert av dataforbund.

V

Vi er en autonom enhet; vi kan gå ut av Hyperion og kan gå ut hvis vi vil.
Det er enkelt å søke om støtte.

VI

Vi kan søke penger direkte fra Frifond.

VII

Vi kan søke om midler til bestemte arrangement.

VIII

Konklusjonen blir at vi har lite innflytelse i Hyperion; vi burde sitte på
gjerde til noe skjer. Vi observerer inntil vi ser om Hyperion gjør noe.

Vedtaksforslag:
Vi anser dette som en informasjonssak, og velger å avvente til vi vet mer om hva
Hyperion har hensikt å gjøre. Vi skal observere utviklinga, og når vi vet bedre hva dette
blir til, kaller vi inn til allmannamøte eller ekstraordinært årsmøte for å ta avgjørelsen;
en eventuell avgjørelse må være bedre informert enn hva Hyperion greier å by oss nå.
Vedtak:
Alle applauderte. Ridder Krogsæter sa at «Akklamasjoner er teknisk sett epic wins.»
Dermed ble det epic win.
b

Tor-Ivar Krogsæter (med notle titler) trenger en ny tittel til samlinga si:
«halvsverdmann» bør tildeles ham for arbeidet hans som halvveis styremedlem
gjennom årsmøtet.
A

Ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter
trenger en ny tittel til samlingen sin. Det foreslås
«halvsverdmann» for innsatsen hans som
Ehem! Piktere og saksere, om
førstesverdmann gjennom store deler av 2020,
man får be!
arbeidet hans med opplæring av styret, og at
―Halvsverdmannen
han i stor grad fortsatt halvveis er
førstesverdmannen vår, selv om han for tida
oppholder seg i landet til anglosakserne.

B

Tittelen kommer med retten til å peke ut
skrivefeil og dårlige ordvalg i offisielle
dokumenter fra Imladris, og å straffe styret med
pisk om disse ikke rettes opp innen rimelig tid.

Ehem! Man må tillate seg å
påpeke at «påpeke» er et bedre
ordvalg.
―Halvsverdmannen

Vedtaksforslag:
Ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter gis
tittelen med tilhørende rettigheter.
Vedtak:
Win (11 for, 1 mot, 5 avholdende).
c

Endringer i vedtekter angående goblinkake: kan dette kan sees bort ifra eller utføres på
annen måte under digitale årsmøter? Følgende utveksling representerer diskusjonen:
A

Ida: «Jeg fikser det nå. Virtuell goblinkake! [Byttet bakgrunn til bilde av
goblinkaka.]

B

Iselin: [Siterer gammel årsmøtelov om goblinkake] Er digital goblinkake godkjent?
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C

Vi, Imladris, deler denne virtuelle goblinkaka med hvem enn som leser
protokollen.

D

Ettersom:
I

mørkefyrste VIII «IV» Iselin Vevik påpekte at årsmøtet har besluttet at
årsmøtet er en fest, og at årsmøter derfor skal ha kake,

II

og jamfør rd. klf. llb. tt. hsm. mf. V Tor-Ivar Krogsæter påpekning om at
vedtektsendringer kun kan gjøres dersom de er forhåndsinnmeldt og
kunngjort sammen med sakspapirer, og at vi uansett må respektere
koronameteren,

III

kom følgende gode forslag til hvordan goblinkake kan løses:

Vedtaksforslag:
Vi godkjenner kjellermester
«kjæftesmella» Ida Rabben Trælnes’
forslag om å godta virtuell goblinkake i
år (og følge forslaget som nevnt over
jamfør koronametergoblinkake).
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
Henning var borte, men saken hans
(goblinkake) vant altså ved akklamasjon. Herunder fulgte en diskusjon om det er mulig
å gjøre vedtak uten forslagsstillende person til stede. Kan man videre kreves å godta
vedtak som er fattet uten at en er til stede?
Tårnherre Rydningen: Kan vi ikke bare ta det som det kommer?
Rd. klf. llb. tt. ½svm. mf V Krogsæter: En må leve med vedtakene som fattes. Lovens
lange bart har talt.
Folk ler av en grunn, jeg skulle ønske å visste hva det var, men jeg er for opptatt av å
skrive.
―Referenten.
d

Årsmøtet ønsket at Ingvild Kristiane Myrvang skulle få tittelen dataheksa.
Vedtaksforslag:
Ingvild har i ei årrekke vært særdeles behjelpelig når andre har hatt dataproblemer. Hun
stiller kunnskapen sin villig til disposisjon – og kunnskapen er vidtfamnende. Hun tildeles
derfor tittelen «dataheksa», som gir henne rett til å hjelpe imladrister med dataproblemer
og plikt til å gjøre dette når hun kan og vil.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

e

Offisiell drikkelek for imladrisk årsmøter:
A

I anledning dette årsmøtet, har ei lita gruppe
medlemmer underlagt kongen av
ringbrynjebikini laget en egen drikkelek. Det
ble foreslått at denne drikkeleken skulle bli
Imladris’ offisielle årsmøtedrikkelek, med påfølgende utveksling:
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I

Tårnherre Rydningen mente at dette oppfordrer til drikking.

II

Ridder Tor-Ivar sa seg uenig.

III

Storinkvisitøs Bårdslett sa at drikkeleken er kun for dette årsmøtet.

IV

Ridder Tor-Ivar påpekte at den er veldig imladrisk.

V

Tårnherre Rydningen ønsket forslag til framtidige drikkeleker, og at hvert
årsmøte måtte legge til en ny regel til leken.

VI

Mørkefyrste IX Vevik mente at leken ikke trenger drikkeregler, hvorpå hun
og ridder Tor-Ivar diskuterte ikkedrikkeregler til drikkeleker.

VII

Oda mente at det måtte være artig for alle, at det ikke er påbudt, men heller
valgfritt.

Vedtaksforslag:
Drikkeleken som er delt med medlemmene i forbindelse med dette årsmøtet, skal
gjøres til Imladris’ offisielle drikkelek ved årsmøter. Ved hvert årsmøte skal det tilføyes
et nytt punkt på drikkeleklista, og den skal også inneholde punkt som iverksetter en
annen atferd (gjerne pinlig eller slitsomt) enn å drikke. Det påpekes av årsmøtet at
Imladris ikke sier at du må drikke alkohol; alkohol kan gjerne byttes ut med en annen
drikke som påfører problemer, som for eksempel store mengder te, tabasco, soyasaus
eller annen moro.
Vedtak:
Win, men forsamlinga spesifiserte at det skulle være egne regler for hva som skulle
kunne drikkes, slik at det ikke bare er nok ei alkoholoppfordring. De som vil kan drikke,
med eller uten alkohol.
f

Brian ønsket seg tittel, noe som skulle være koblet til det aldeles glimrende
mellomnavnet hans «Hammer».
A

Det ble foreslått «Hammer time».

B

Før det ble tatt opp til vedtak, ble to problemer tatt opp.
I

Det er ikke på norsk (alle titler skal være på norsk).

II

Personen som får en tittel skal ha utmerket seg på et særlig vis, slik at
tittelen både reflekterer personen i seg selv, og samtidig gir personen ei
rettighet og en plikt som reflekterer tittelen.

Vedtaksforslag:
Brian får tittelen «Hammertime».
Vedtak:
Fail (2 for, 10 mot, 3 avholdende).
Det var nå nokså tydelig at salen begynte å bli rimelig klar til å bare bli ferdig …

10 Fastsette medlemskontingent
Ingen overraskelser her (alt som før):
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Vedtaksforslag:
Styret innstiller til ingen økning av medlemskontingenten. Økonomi skal ikke være ei hindring
for å bli medlem av Imladris og Imladris er glad i vennene sine.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

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

b

Rett opp i budsjettets «i fjor»-del så den faktisk stemmer.
A

Kortspill (i fjor):

kr 3 500,–

B

MtG (i fjor):

C

Sum utgifter (i fjor): kr 155 500,–

kr 10 000,–

Legg til kr 4 000,– til mikrofon. Det skal kjøpes inn mikrofon og giljotin!
Vedtaksforslag:
Budsjettet vedtas med økning av kjøleskapspostens inntekter 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. Følgende økninger ønskes på utgifter:
BS: +4 000
KS: +4 000
Σ: +24 000 i utgifter

RS: +4 000

MS: +4 000

Dr: +4 000

Sü: +4 000

Dette gir følgende nye poster:
BS: 10 000

KS: 10 000

RS: 10 000

MS: 9 000Dr: 11 500Sü: 16 000

Vi skal videre øke støtte fra Studentparlamentet til kr 40 000,–.
Vedtak:

ZOOMCHAT er noe herk.
―Sidelinja.

Epic win ved akklamasjon
c

Det kom et forslag fra sidelinja om å sette av et beløp som et
imladrisk støttefond for å gi medlemmer i reell nød mulighet til å få bistand til
livsnødvendigheter.
Vedtaksforslag:
En sum settes av hvert år av det overskuddet vi måtte ha – 10 % foreslått – til et imladrisk
støttefond. Det kan søkes penger fra dette av Imladris’ medlemmer. Disse behandles som
hastesøknader, og styret kan fra dette fondet gi bistand til innkjøp av livsnødvendigheter
(mat, helse, kommunikasjon, transport).
Vedtak:
Fail. Dette var nok et for stort tema til å kunne tas opp på så seint på dagen, og diskusjonen
ble derfor noe mangelfull. Det var likevel enighet om at tanken bak forslaget var god, og at
det er en viktig tematikk som styret bør være ekstra vare på.

d

Angående driftsposten:
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Vedtaksforslag:
Driftsposten skal i regnskapet deles opp slik at medlemmene kan se hvordan pengene er
fordelt mellom generelt drift og bespisning på styremøtene. Bespisning på styremøtene
skal regnes som styrets kompensasjon for arbeidet de gjør.
Vedtak:
Win (14 for, 0 mot, 2 avholdende)
e

Skal styret kunne ha bespisning på styremøtene?
Vedtaksforslag:
Styret skal kunne ha bespising på styremøtene (konstitueringsmøter o.l.).
Vedtak:
Win (12 for, 0 mot, 1 avholdende).

f

Mat som egen budsjettpost:
Vedtaksforslag:
Mat skal ha sin egen post i budsjettet.
Vedtak:
Win (11 for, 0, mot, 1 avholdende).

g

Bespisning som egen post i både regnskap og budsjett:
Vedtaksforslag:
Bespisning skal skilles ut som en egen post i både regnskapet og budsjettet.
Vedtak:
Win (et ukjent antall for, men 1 mot og 3 avholdende)

h

Om størrelse på bespisningsposten:
Vedtaksforslag:
Bespisningsposten skal være på kr 5 000. Dette tas fra driftsposten, som da blir redusert til
kr 6 500,–. Dette er basert på kr 500 per styremøte med forventning om 10 styremøter årlig.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

På dette tidspunktet var andresverdmann Eliassen så utkjørt etter sju timer med
protokollføring, at hun anmodet årsmøtet om å få noen til å overta for seg. Brian Adrian
Edvardsen-Hammer ble foreslått. «Brian? Han har ingen erfaring», ble det sagt. Vel, nå får
han ilddåpen sin.
Vedtaksforslag:
Brian Adrian Edvardsen-Hammer overtar som referent.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
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12 Behandle organisasjonsplan
Interimstyret innstiller til ingen endringer i
organisasjonsplanen. Se vedlegg 4.
Vedtaksforslag:
Vedtas som over: ingen endringer fra fjoråret.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.

13 Foreta følgende valg
Ved valgkomitéleder Petter «Quintus» Johansen. Styret
innstiller til at årsmøte følger valgkomitéens forslag og velger
kandidatene ved akklamasjon.

Petter «quīntus»: Snakket om
styreforandringer i posisjoner.
Ridder Tor-Ivar: Bablet i vei om historia
til Imladris.
Mørkefyrste Jacobsen: «Jeg er
styremedlem i science fiction-foreninga
Artic Sector.»
Ridder Tor-Ivar: Arctic Sector og Imladris
har lenge hatt samarbeid med
hverandre.
Mørkefyrste Jacobsen: Ga eksempler på
samarbeid med filmer.
Brian er håpløs over kvaliteten på denne
teksten; andre prøver å støtte ham.
Ørjan Johansen er «noe som skjedde».
Tolk det hvordan enn du vil.

Før gjennomføring av valget ble alle de foretrukne kandidatene
utspurt om eventuell ugildskap:
a

ridder framslengførar mørkefyrste IX8/10 Øystein:
Er styremedlem i Science fiction-foreningen Arctic Sector.

b

Leo Sem:
Har ingen interessekonflikter.

c

andresverdmann Eliassen:
Er nestleder i Science fiction-foreningen Arctic Sector.

d

William «Mr Imladris» Edward Stock:
Har ingen interessekonflikter.

e

storinkvisitøs Bårdslett:
Har ikke interessekonflikter.

f

tårnherre Rydningen:
Har ikke interessekonflikter.

g

Ørjan Johnsen:
Er medlem av Grå liste.

Salen var enige om at det ikke var noen ugildskap å finne.
Følgende skulle velges:
a

Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i livene våre
(som det stod i fjor (…‽): 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 kandidat og innstilling:
A

ridder mørkefyrste X framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen
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Vedtaksforslag:
Valgkomiteens innstilling vedtas ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon: ridder mørkefyrste X framslengførar Øystein Sælebakke
Jacobsen ble valgt som ny (gammel4) mørkefyrste.
b

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

Vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste livene våre
(som det stod i fjor (…‽):
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

tårnherre Emil Rydningen

II

Leo Sem

Valgkomitéens innstilling:
Leo Sem, tidligere økonomiansvarlig i Studentersamfunnet
B

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

C

reservedel/andresverdmann Ane Eliassen

Vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter
(som det stod i fjor (…‽):
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 kandidat og innstilling:
I

D

William «Mr Imladris» Edward Stock

Vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og
generalissimus/generalissima
(som det stod i fjor (…‽):
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 kandidat og innstilling:
I

storinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett

4 I forhold til noen av jyplingene som er i foreninga nå, er faktisk ridder Øystein blitt gammel.
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E

Vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1) og vår alles reservedel № 2, sīc
(varamedlem 2)
(som det stod i fjor (…‽):
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 og innstilling:
I

Ørjan Johnsen

II

Emil Rydningen

Vedtaksforslag:
Styret med reservedeler velges i henhold til valgkomitéens innstilling ved akklamasjon.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
c

Velge en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer, ved ridder mørkefyrste
framslengførar Jacobsen. Styret takker valgkomitéleder Petter «Quīntus» Johansens
mangeårige innsats. Han har nå bedt om å få tre tilbake fra lederfunksjonen, og styret
innstiller til at styrets forslag til ny valgkomité velges ved akklamasjon.
A

Styrets innstilling:
Leder:
kjæftesmella Ida Rabben Trælnes
Han er medlem 1: gudspartikkelen Nicolai Stangness
Også medlem 1: Petter «Quīntus» Johansen

B

Varaer, som sannsynligvis ikke kommer til å gjøre noe, men som får noe fint å ha på
CV-en sin:
I

Kim Kosmo.

II

Brian Adrian Edvardsen-Hammer.

Vedtaksforslag:
Valgkomitéen med varamedlemmer velges som nevnt over.
Vedtak:
Epic win ved akklamasjon.
d

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. sak 12.
Som alltid: ingen saker å diskutere.

Årsmøtet ble hevet kl. 2124. Au!
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Vedlegg

Vedlegg 1: Årsmelding for 2020
Om styret og administrasjonen
På årsmøtet for 2019 ble følgende styre valgt: mørkefyrste framslengførar Øystein Sælebakke
Jacobsen, tårnherre Emil Rydningen, storinkvisitøs helseheksa Oda Nelie Bårdslett,
kjellermester kjæftesmella Ida Rabben Trælnes og førstesverdmann klemmefyrste lovens lange
bart titteltøs ridder Tor-Ivar Krogsæter.
Reservedelene ble Ane Eliassen og hawaiiansk ambassadør Dashiel Naea Stevens. Ridder Tor-Ivar
gikk av i løpet av høstsemesteret for å ta doktorgrad i Skottland og reservedel, nå
andresverdmann Ane Eliassen tok over vervet.
Viktige arrangementer
Styret hadde en hel rekke arrangementer planlagt for Imladris dette året, men som vi alle vet var
det ikke slik året skulle bli. Dun dun DUN! Korona inntrådte på verdensbanen og ikke bare slukte
den de olympiske leker, men også CONcil of Elrond, LAN og MTG-drafts. Men vi fikk til å
arrangere hele to RPG meet and greets. Og i følge loggboka har det vært brettspill-, kortspill-,
rollespill- og miniatyrspillaktivitet på Imladris med 68
aktiviteter og 387 deltakere. Blant annet hadde vi
Året ble begynt optimistisk med et stort
2020 double crit; vi fant fort ut at den
brettspillkvelder, Magic the Gathering, en del Dungeons and
ikke var vår. Men det har skjedd artige
Dragons ,noe Rogue Trader og noe Pathfinder. Det var til og
ting på Imladris likevel: Et blomsterbarn
med noe mini-(spontan?)-onsdagserotika som poppet opp i
hadde voldelig artige MtG-kamper, kan
loggen, «Peanut Butter: smooth was decidedly the preferred
leses i loggen, grusing og knusing til og
option.»
med, ah! Man må være obs, på «helter»
Det har også vært en del aktivitet på Imladris’ Discord-server,
og tross krøll i starten har året på Discord vært koselig og
ellers likt det vi vanligvis ser inne på Imladris: mye prat og vås
og god stemning. Vi i styret takker våre kjære blomsterbarn
for at vi har holdt oss i gang både på Imladris på ordentlig, og
på surrogatsamlingsstedet vårt Discord, for at dere har holdt
dere trygge og holdt stemninga oppe gjennom et stille og
isolert år.

som helter rundt i Pandelver.

En diskusjon herjet Imladris i februar:
Hvor kommer/går massen til druiden når
de bruker Wild Shape? Det var snakk om
weave-lagring, eksoterm reaksjon, «er
druider effektive weapons of mass
destruction?» Deler de energi med en
annen druide? Noen konklusjon ble det
ikke, men «vi er enige om at det har noe
med weavet å gjør.»

På nett har vi fokusert på aktiviteter vi kunne kjøre sammen
fra hverandre. Vi har blant annet hatt et prøveprosjekt med en I 5e: «Astra og de sju dverger møter
Rødhette og klager over mangel av
Minecraft-server for medlemmene våre, og har opprettet
salt.»
spillprat på Discord for dem som ønsker å være sosiale når de
Hmmm, salty!*
spiller. Vi opprettet også «Backseat gamer»: en kanal på
Discord-serveren vår der medlemmer kunne strømme spillene * Quelle surprise!
―Referenten.
sine enten for å vise det fram eller for å få konstruktiv kritikk
for å hjelpe dem å bli bedre spillere. Det viste seg å være liten
interesse i å strømme, men det har dukket opp folk som ser på i ny og ne, og som bruker det som
enda en spillpratkanal.
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Årets gang for øvrig
For øvrig var det et stille år; mye av det som ble snakket om på styremøter var relatert til innkjøp
og ønsker medlemmer sendte inn via ønskebrønnen. Vi hadde planer om arrangementer som til
slutt måtte bli avlyst, og funderte mye på hva man kunne finne på via nett.
Styret har blant annet blitt spurt om å skaffe flere battle maps og rollespillbøker, samt en del
fiksjonsbøker og brettspill. Ett av ønskene vi har generøst, veldedig og varmhjertig skjenket
medlemmene i år, er en Minecraft-server til å utbre de digitale ofringene våre. Vi har også jobbet
med å planlegge hvilke bøker vi skal kjøpe inn til bokhylla, og Ane Eliassen ble utpekt som
Ordnungsbibliothekar, og har gjort en fantastisk jobb med å rydde opp i bokhylla og lage orden.
I tillegg til dette har hun passet på at Imladris er et koselig sted å oppholde seg på med å pynte
lokalet.
Det har vært godt for oss i styret å se det store engasjementet som Ane tar med seg. Hun har også
hjulpet kjellermester kjæftesmella Ida med oppgavene sine, når Ida har vært opptatt med det
enorme arbeidet som kommer når man tar en mastergrad. Vi må også gi litt ros til tidligere og
forhåpentligvis framtidige kjellermester William Edward Stock, som også har hjulpet
kjellermester kjæftesmella Ida litt når det har vært behov for det.
Skryt skal også gis til ridder førstesverdmann klemmefyrste lovens lange bart titteltøs Tor-Ivar
Krogsæter og livstidsmedlem dē factō mørkefyrstinne Kjersti Gjerde Krogsæter. Tor-Ivar har
pisket styret i gang og gitt oss litt effektivitet, og som har stått for opplæring av Ane og gjort en
massiv innsats for Imladris opp igjennom årene og det siste halvåret før han flyttet til Skottland
for å ta ph.d.-en sin. Han kunne derimot aldri ha gjort alt dette uten å ha ei kjærlig, tålmodig
kone til å støtte seg, og innsatsen Tor-Ivar har gjort for Imladris, har blitt gitt vel så mye ved
Kjerstis oppofrende støtte. For å hedre dem, holdt vi et lite avskjedsselskap med kake og brus.
Imladris kjøpte inn gaver til dem begge for å takke for årevis med engasjement fra Tor-Ivar i
styrearbeid og jobb med å gjøre Imladris større, og Kjersti sin innsats i diverse syprosjekter og
arbeid i det skjulte. «Bak enhver stor bart står en stor kvinne.»
Økonomi
Årets økonomi har, som resten av foreningens aktivitet holdt seg passiv og konservativ. Den store
satsinga på arrangementer som var planlagt ble dessverre fort lagt på is grunnet smittevernregler,
og forbruket vårt har derfor vært mye lavere enn forventet. Styret har valgt å holde igjen på
midlene i håp om at de kan bli brukt som planlagt i 2021.
Gjennom året har det blitt gjennomført færre planlagte innkjøp enn ønsket. I hovedsak gjelder
dette nedstengninger og karantenebestemmelser og utfordringene dette har lagt på styrets drift.
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Vedlegg 2: Regnskap for 2019
Inntekter
Post 1: Støtteordninger
Hyperion
Studentparlamentet
Grasrotandelen (Norsk Tipping)
Sum

32 147,24
45 000,00
1 155,70
78 302,94

Post 2: Medlemskap
Medlemskontingent
Sum

4 520,00
4 520,00

Post 3: Kjøleskap
Salg
Panting av tomgods
Sum

24 875,00
1 557,00
26 432,00

Sum inntekter

109 254,94

Utgifter
Post 1: Kjøleskap
Varekjøp
Innkjøp av utstyr
Avgifter, iZettle
Sum

25 396,01
5 579,00
1 406,15
32 380,16

Post 2: Drift
Driftsutgifter
Sum

5 989,47
5 989,47

Post 3: Innkjøp av hobbyutstyr
Südetenland (bokhylla)
Brettspill
Kortspill
Magic: The Gathering
Miniatyrspill
Rollespill
Sum

0,00
0,00
0,00
2 600,00
12 370,00
2 490,00
17 460,00

Post 4: Arrangementer
Årsmøte 2019 og årsmøtefest
Debutuka
Sum

Årsmøteprotokoll 2020

6 869,70
965,55
7 835,25
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Post 5: Annet
Gaver
Sum

2 193,71
2 193,71

Sum utgifter

65 858,59

Balanse per 31.12.2020
Bankkonto DnB
Kontanter, pengeboks
Kontanter, kjøleskap
Fordringer5
Sum

82 982,14
1 565,00
214,00
1 429,00
86 190,14

Sum inntekter
Sum utgifter
Driftsresultat 2020

109 254,94
65 858,59
43 396,35

−
=

5 Herunder kontanter i hendene på styremedlemmer, ment å skulle sette inn som innskudd i banken, men som
ikke er satt inn enda.
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Vedlegg 3: Budsjett for 2021
Inntekter:

I år:

I fjor:

Studentparlamentet

40 000,–

15 000,–

Hyperion

30 000,–

10 000,–

Frifond

5 000,–

5 000,–

Kontingent

5 000,–

13 000,–

35 000,–

75 000,–

1 500,–

1 000,–

Magic: The Gathering

0,–

7 000,–

Arrangement

0,–

5 000,–

Representasjon

—

5 000,–

116 500,–

136 000,–

I år:

I fjor:

Brettspill

10 000,–

4 500,–

Kortspill

10 000,–

3 500,–

Magic: The Gathering

8 000,–

10 000,–

Rollespill6

12500,–

3 000,–

Miniatyrspill

9 000,–

7 000,–

Arrangement

30 000,–

28 000,–

Drift

6 500,–

9 000,–

Bespisning Styremøter (Drift)

5 000,–

—

Südetenland (bokhylla)

16 000,–

7 000,–

Kjøleskap (inkl. drift)

35 000,–

81 000,–

2 500,–

2 500,–

144 500,00 ,–

155 500,–

Kjøleskap
Grasrotandel

Sum

Utgifter:

Gaver o.l.
Sum

Flere kommentarer til hvordan budsjettet skal brukes og forstås ble tatt opp under denne saken,
q.v. sak 11.

6 Jf. sak 11 skal det kjøpes inn mikrofon.
Årsmøteprotokoll 2020

Side 33 av 34

fredag 21. februar 2020

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 driftstøtte for Japaninteresseforeninga Nakama på UiT
Navn

E-post

Japaninteresseforeninga Nakama på UiT

nakamauit@outlook.com

Søkers telefonnummer

Tilhørighet/avdeling:

47823177
Kontonummer:

Teorifagsbygg Hus 2, studentgangen UiT
Kontoinnehaver:

1210.89.62699

Ingar Wesenberg Eskeland

Opplysninger om styret. Navn og e-post
Leder

Økonomisk ansvarlig

Hanna Helen Hansen, hha189@uit.no

Ingar Wesenberg Eskeland, ies007@uit.no

Sekretær

Styremedlem

Fredrik Bartholdsen fba028@uit.no

Eirik Eriksen Heen, eirik.e.heen@uit.no

Japaninteresseforeninga Nakama på UiT ønsker å søke om 5000kr til driftsstønad.
Vi var en gruppe med 24 (Høst 2019) medlemmer og når korona inntraff krevde vi ikke inn ny
medlemskontigent fordi aktivitetene ble satt på pause. Det er dermed vanskelig å si nøyaktige tall
akkurat nå over vår medlemsmasse. Når Nakama kan begynne å ha arrangement fysisk på campus
kan vi bli rundt 30 registrerte medlemmer.
Japaninteresseforeninga Nakama på UiT er en forening som er dannet for å samle individer som er
interessert i Japan. Dette gjelder for individer som er for eksempel interessert i japansk språk, mat,
papirbretting (origami), tegnefilm (anime) eller kultur.
Forrige periode ble det ikke gjort så mange arrangementer med tanke på korona. Før korona kom i
mars, så hadde Nakama animevisning, origami og språktreff. Det var også planer om matlaging, men
det var ikke enda funnet et godt sted for å arrangere det før korona kom. Siden korona kom har alle
arrangementer blitt satt på vent.
Nakama sine framtidsplaner er delt. Vi håper på at vi får muligheten til å være på campus igjen til
høsten 2021. Budsjettet vi har satt opp har fokus på innkjøp av utstyr sånn at vi blir klar til fysisk
oppstart siden det er usikkert når vi kan gjøre det.
Når vi får lov til å være på campus har vi planer om følgene opplegg:
-

Anime- og filmvisninger på kino
Japansk språkgruppe
Origami
Sosiale te- og lunsjmøter

Hvis vi ikke får lov til å være på campus, så gjør vi vårt beste til å få til noen av de nevnte aktivitetene
digitalt.

Budsjettet ser ut som følgende:
Hva
Penger Nakama har på bok
Driftstøtte
Animestreaming-nettside
Filmer, serier og manga
Utstyr til japansk tesermoni
Kalligrafiutstyr
Lærebøker til japansk
Stempel
Totalt

Utgifter

1000 kr
4000 kr
1500 kr
1000 kr
2000 kr
600kr
10100 kr

Inntekter
8543kr
5000kr

13543kr

Punktet «Pengene Nakama har på bok» henviser til midler utdelt tidligere som er låst til de
forskjellige punktene i budsjettet fra tidligere år (som utstyr og sosiale møter) som ikke har blitt brukt
i forgående år pga korona.
Begrunnelser for hvert utgiftspunkt:
-

Animestreamingnettside:
Anime er en sentral side av japaninteressen utenfor Japan, der de japanske tegnefilmseriene
er ofte det som vekker interessen blant folk. Å se anime sammen er derfor en mulighet for
gruppen å treffes jevnlig der vi kan se på flere forskjellige serier lovlig.

-

Filmer, serie og manga:
Innkjøp av fysiske filmer, serier og manga. Vi ser hver siste søndag i måneden en film, og
dermed trenger noen nye filmer inn i biblioteket vårt. Det er noen serier som ikke er
tilgjengelig gjennom streamingnettsiden vi abonnerer på, og derfor vil vi kjøpe inn noen av
dem. Manga (japansk tegneserie) vil vi kjøpe inn slik at vi kan låne ut de til medlemmene. Slik
får vi et felles kjennskap til japansk kultur vi kan diskutere sammen.

-

Utstyr til japansk tesermoni:
Te er en stor del av japansk kultur, og dermed kommer det til å bli kjøpt inn te og utstyr. Vi
har to forskjellige planer der vi kommer til å servere te. Den første er at vi vil servere te på
aktivitetene klubben arrangerer. Det andre er at vi kommer til å kjøpe inn utstyr og ekte
japansk te for å arrangere te-seremoni.
Vi leter for øyeblikket etter et kjøkken på campus som vi kan arrangere matlaging for
medlemmene. Forhåpentligvis vil dette kunne skje når vi får lov til å være på campus igjen.

-

Lærebøker i japansk:
Vi har som plan å kjøpe inn flere bøker om japansk språk og hvordan å lære det. Dette er for
å gi medlemmer en mulighet til å samarbeide for å lære både muntlig og skriftlig japansk. Det
er forskjellig kunnskapsnivåer innen i gruppen, og derfor ønsker Nakama å kjøpe inn bøker på
forskjellig vanskelighetsnivå.

-

Kalligrafi:
Japansk kalligrafi er en egen skrivestil som krever spesielle pensler, blekk og papir, som vi må
kjøpe inn. For å se om interessen er for kalligrafi, så vil aktiviteten bli kombinert med

japansk- og origamiaktivitetene vi allerede har. Hvis interessen er der vil vi kjøpe inn mer
utstyr slik at vi kan ha det som en selvstendig aktivitet.
-

Stempel:
I Japan har hver organisasjon et eget stempel som ofte er mer offisielt en signatur fra
lederen. Vi har dermed lyst til å kjøpe inn et stempel med Nakama sin logo til å markere
utstyret vårt.

------------------------------------------------Hanna H. Hansen, Leder i Nakama

--------------------------------------------------Fredrik Bartholdsen, sekretær i Nakama

DRIFTSREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra semesteravgiften
35500 Medlemskontingent
35900 Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
KONTORUTGIFTER/UTSTYR
67100 Regelmessig innkjøp av mat
67600 Abonnement
67800 Diverse utgifter
67900 Innkjøp av utstyr
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Møteutgifter (servering o.l)
PROSJEKTER, AKSJONER OG PR
73612 Aksjoner/prosjekter/stand o.l
73614 Promotering
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr bank
SUM DRIFTSUTGIFTER
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat

0
-340
-8349,97
-8689,97
0
0
0
150
0
0
0
0
-3,44
0
146,56
-8543,41

BALANSE
10301 Bankkonto
12600 Fordringer
24299 Kortsiktig gjeld
SUM FRI EGENKAPITAL

8543,41
0
0
8543,41

DATO
Bilagsnummer
DEBET
KREDIT
35900
01.01.2020
1
10301
31.01.2020
2
10301
35500
03.02.2020
3
10301
35500
35500
08.09.2020
4
10301
21.09.2020
5
10301
35500
11.10.2020
6
67900
10301
80701
31.12.2020
7
10301
24.02.2021
8
10301
35500
24.02.2021
9
10301
35500
10301
35500
25.02.2021
10
26.02.2021
11
10301
35500

POSTERINGSTEKST
Resultat fra 2019
Medlem Torleif V. Mæhre
Medlem Cristopher Auglend
Medlem Steffen Vollan
Medlem T. H. Arntsen og H. Toyoshi
Origamipapir
Renter
Medlem F. Bartholdsen (2020)
Medlem Eirik og Aya (2020)
Medlem H. H. Hansen (2020)
Medlem I. W. Eskeland (2020)

SUM
kr 8 349,97
kr 20,00
kr 20,00 se notat 1
kr 20,00 se notat 1
kr 80,00 se notat 1
kr 150,00
kr 3,44
kr 40,00
kr 80,00
kr 40,00
kr 40,00

DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra semesteravgiften
35500 Medlemskontingent
35900 Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
KONTORUTGIFTER/UTSTYR
67100 Jevnlige innkjøp av mat
67600 Abonnement
67800 Diverse utgifter
67900 Innkjøp av utstyr
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Møteutgifter (servering o.l)
PROSJEKTER, AKSJONER OG PR
73612 Aksjoner/prosjekter/stand o.l
73614 Promotering
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr bank
SUM DRIFTSUTGIFTER
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat

BALANSE
10301 Bankkonto
12600 Fordringer
24299 Kortsiktig gjeld
SUM FRI EGENKAPITAL

Dersom noe trengs å noteres, skrives det her.
Notat 1:

Disse summene havnet på min (IWE) private konto, også glemte jeg å overføre til Nakamas konto. De ble isteden overført i 2021.

Nakama – budsjett 2021
Utarbeidet ved årsmøtet 11. mars 2021
Inntekt
Økonomisk støtte

Utgift

5000 kr

Filmer, serier og manga

4000 kr

Crunchyroll

1000 kr

Kalligrafiutstyr

1000 kr

Lærebøker i japansk

2000 kr

Stempel

600 kr

Utstyr til japansk teseremoni

1500 kr

Sum

10100 kr

Årsberetning for Japaninteresseforeninga Nakama på UiT
Virksomheten Japaninteresseforeninga Nakama på UiT er en frivillig studentforening som har
som et mål å ha sosiale sammenkomster for personer med interesse for Japan. Medlemmer
som kom på disse sammenkomstene hadde mulighet til å være med på å lære seg japansk, se
på japansk film og anime, og brette origami. Da korona kom til Norge mars 2020 ble all
aktivitet avlyst eller satt på vent, der det ikke har vært mer enn to par digitale treff i etterkant.
Foreningen holder til på Universitetet i Tromsø i Teorifagsbygg Hus 2, som har adresse
Universitetsvegen 29 9019 TROMSØ.
Nakama har under korona valgt å la være å arrangere aktiviteter og følge anbefalingene utdelt
fra universitetet, spesielt oppfordringen mot fysiske arrangementer. Dette har gått ut både
over medlemstallet og gløden i foreningen. Nakama håper at denne trenden vil snu når
tiltakene blir lettet på og aktiviteter kan trappes mer opp. Nakama vil forberede seg til letting
av tiltak med å ha innkjøp av utstyr og prøve å sette opp flere digitale løsninger hvis
medlemmene viser interesse for det.
Det er ikke oppfattet noen problemer i henhold til likestilling, diskriminering eller
tilgjengelighet i foreningen.

Årsmøte Nakama 2020/2021
Dato: 11 mars 2021.
Antall medlemmer tilstede ved årsmøte: 9.
1. Godkjenning av innkalling og sakliste for årsmøte
Godkjent.
2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
Ordstyrer: Eirik Eriksen Heen.
Referent: Margaretha.
To medlemmer for signering av protokoll: Hanna Helen Hansen og Fredrik Bartholdsen.
3. Styrets beretning til årsmøte
I starten av året hadde vi våre vanlige aktiviteter som japansk, anime, filmvisning og origami.
Lite aktiviteter etter 12. mars i 2020 pga. korona, heller ikke digitalt.
4. Godkjenning av revidert regnskap
Vi har brukt lite penger. Regnskapet ble godkjent.
5. Forslag til handlingsplan 2020/2021
Oppstart vanlige aktiviteter høst 2021 dersom mulig. Ellers digitale møter?
6. Forslag til budsjett 2021
Budsjettet ble godkjent. Vi skal bruke mye penger.
7. Forslag til endring av vedtekter
Godkjent.
8. Valg av nytt styre
Leder: Hanna H. Hansen
Økonomisk ansvarlig: Ingar W. Eskeland
Sekretær: Fredrik Bartholdsen
Styremedlem: Eirik Eriksen Heen
9. Annet
Intet.

Signering av protokoll:

----------------------------------Hanna H. Hansen

-----------------------------------Fredrik Bartholdsen

Søknad om driftsstøtte fra
semesteravgiftsfordelingen for Science Fiction og
Fantasy Foreningen Arctic Sector.
Navn og adresse på leder 2021:
Ane Eliassen

Smørbukklia 8 9010 Tromsø
90 81 74 80
Navn og adresse på kontoansvarlig 2021:
Ingvild Kristiane Myrvang
Olastien 10, rom 415, 9012 Tromsø
95 87 42 42
Navn og adresse på styremedlemmer 2021:
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 en gang i måned i en helg og brettspill hver
fredag. Disse 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. Brettspillene er lånt igjennom
foreningen Ruphus og Imladris. Planene våre for 2021 – 2021 blir da å opprettholde
Sci-fy aktivitetsnivået med de modifikasjoner som Korona epidemien medfører.
Science Fiction og Fantasy foreningen Arctic Sector søker derfor om kr. 8500 (åttetusen og fem hundre 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 H2020 – V2021, fremdriftsplanen fra årsmøtet
2021, regnskap fra perioden H2020 – V2021, budsjett for perioden V2021 –H2022 og
referat fra årsmøtet 26 Mars 2021.

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 Ane Eliassen og Ingvild Kristiane
Myrvang.
Vi håper på et snarlig positivt svar.
Med vennlig hilsen
Ane Eliassen
Styreleder i Arctic Sector
Ingvild Kristiane Myrvang
Kasserer i Arctic Sector
Øystein Jacobsen
Styremedlem i Arctic Sector

Fremdriftsplan Arctic Sector 2020 - 2021
Arctic Sector har som nevnt på årsmøtet i 2019 beslyttet å utvide til både serie
visninger i helgene og til å supplere sin eksisterende sjanger fokus innen Sci-Fi
med Fantasy. Som del av dette vil vi fortsette med ikke bare de regulære
visningene av science fiction filmer som i 2018, men vil i 2019 / 2020 se på sci-fi
serier, filmer og fantasy som kommer og på denne måten være med på å bygge
et miljø på UiT generelt og Mat-Nat / Realfagsbygget spesifikt. Vi skal
opprettholde tilbudet vårt som består av filmvisninger på torsdager og kinoutflukter. 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, men vi har ikke
sendt ut innkalling til andre enn styremedlemmer. 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.

Inntekter
15 000,00
Støttemidler fra StudentparlamentetkrNSU Tromsø
Medlemskontigenter

kr

20,00

Sette av fra ifjord

kr

1 602,38

kr

16 622,38

Utlån av utstyr
Renter
Totale bankinskudd

Inntekter totalt

Utgifter
Innkjøp av materiale
kr
5 175,75
Filmer (DVD/Blu-ray) utenom arrangementer
Kontorredskaper/Lager

kr

2 682,88

Bankutgifter

kr

44,92

kr

0,00

Arrangement
Årsmøte

kr
Kinoutflukter+Sosiale sammenkomster

1 667,00

Andre Utgifter

kr

2 000,20

Utgifter totalt

kr

11 570,75

Balanse 16.09.2019

kr

5 051,63

Regnskapsåret går fra H2020 til V2021 pga når en mottar støttet
fra Studentparlamentet og sci-fi/fantasy film sesongen

Budsjett for Science Fiction-foreningen Arctic Sector 2021

Inntekter
8 500,00
Støttemidler fra StudentparlamentetkrNSU Tromsø
Medlemskontigenter

kr

1 000,00

Overføringer fra 2020-2021

kr

5 051,63

Inntekter totalt

kr

14 551,63

Filmer og Serier (DVD/Blu-ray)

kr

2 000,00

Kontorredskaper og lager

kr

500,00

Bankutgifter

kr

50,00

Spesielle anledninger

kr

1 000,00

Årsmøte

kr

3 000,00

Utgifter
Innkjøp av materiale

Arrangement

kr
Kinoutflukter+Sosiale sammenkomster

4 000,00

Andre utgifter

kr

4 000,00

Utgifter totalt

kr

14 550,00

Balanse

kr

1,63

Ettersom den årlige driftsstøtten mottaes fra Studentparlamentet i April hvert år
er Budsjettåret fra April 2021 til April 2022

Referat fra årsmøtet 26.mars. Kl 17.00
Tilstede:
Ane Eliassen
Ingvild Myrvang
Øystein S. Jacobsen
Petter Johansen
Joe biden (katten fra Petters studenthjem.)
Underskriving av protokoll: Ane Eliassen, Ingvild Myrvang

Punkt 1 Godkjenning av innkalling 2021 og godkjenning av referat. Godkjent med
Aklamasjon.
Punkt 2
Godkjenning dagsorden, godkjent med aklamasjon
Punkt 3
Årsberetning
Korona, vekterstreik Håpløshetens nådegave.
Vi har fått oss ny lego
Ingvild leste opp årsberetning
Jon Biden deltok på møtet (katten fra Petters studenthjem.)
Punkt 4
Regnskap og budsjett
Ingvild går igjennom regnskap og budsjett, godkjent med akklamasjon.
Punkt 5 Valg av nytt styre
Sak 1
Leder: Ane Eliassen
Økonomisk ansvarlig: Ingvild Kristiane Myrvang
Styremedlem: Øystein S. Jacobsen.
Sak 2
Foreningens fremtid
Prøve å starte med digitale visning (blu-ray spilling på Anes sin PC)
Bokklubb
Bruke den siste måneden til å komme sterkere tilbake til høsten.
Med kahoot quiz med premier (etter film)
Signaturrett

Sak 3
Oppdatering av vedtekter
Neste styremøte, blir etter påske (12-18 april)
-Signatur av protkollen:
Leder: Ane Eliassen
Økonomiansvarlig: Ingvild Kristiane Myrvang

Til: velferd@sp.uit.no
Fra Skeive Studenter UiT/University of Tromsø LGBTQIA+

Dato:

31/03/21

Vi søker med dette driftsstøtte fra vårfordelingen av semesteravgiftsmidlene til studentforeningen
Skeive Studenter UiT.
Målet for organisasjonen er å være et knutepunkt for hovedsakelig skeive studenter i Tromsø, samt å
spre kunnskap og åpenhet om LGBTQIA+ relaterte temaer.
Vi er en forening hovedsakelig for skeive studenter ved universitetet i Tromsø, og jobber for å være en
trygg og sosial møteplass for skeive studenter. Vi er den eneste studentforeningen i Tromsø som aktivt
har skeive studenter som hovedgruppe og ser derfor på oss selv som en viktig organisasjon for
studenter ved universitetet i Tromsø. Vi ønsker også gjennom våre aktiviteter og arrangementer å
være med på å tilføre mangfold og trivsel ved universitetet.
Organisasjonen var tidligere en aktiv studentforening i studentmiljøet, men har de siste årene vært
mindre aktiv og hatt få eller ingen arrangementer. Vi har det siste året prøvd å starte opp igjen som en
aktiv studentforening og fikk i det foregående semesteret, høsten 2020, gjennomført flere sosiale
arrangementer før vekterstreiken og smittevernstiltak i forbindelse med Corona-pandemien gjorde
sosiale møter uansvarlig. Vi ønsker videre å bli en mer aktiv organisasjon og søker derfor om støtte til
aktivitetene listet opp lengere ned i søknaden.
For drift av organisasjonen og gjennomføring av sosiale arrangementer søker vi om 38 600 kr. fra
vårfordelingen av semesteravgiftsmidlene.

Foregående periode
Grunnet lav aktivitet i foreningen gjennom flere tidligere år er det en stund siden vi har mottatt/søkt
om noen form for støtte og hadde av den grunn ingen penger å finansiere aktiviteter med i foregående
periode. Derfor har vi heller ikke noe regnskap for foregående periode å legge ved søknaden, da vi rett
og slett ikke har hatt penger å føre regnskap for. På tross av manglende midler fikk vi gjennomført
følgende aktiviteter:
- Speed-friending den 27.08.20. Et arrangement med lignende konsept som speed-dating, men
formålet var her å møte nye venner.
- Cheers for queers den 18.09.20 som var en sosial kveld.
- To arrangementer utendørs; En gåtur den 27.09.20 og en piknik den 04.10.20
- Minigolf den 25.10.20
- Digitale filmkvelder den 06.11.20 og 04.02.21.

Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
Vi søker om midler til følgende planlagte aktiviteter, hvor «X» markerer måneden aktiviteten er
planlagt å holdes i:

Alle våre aktiviteter/arrangementer vil være rus- og alkoholfrie, og følge eventuelle smittevernstiltak i
forbindelse med korona som gjelder ved tidspunktet aktiviteten blir arrangert.
Fadderuken er ikke planlagt som en del av den offisielle fadderuken, men er ment som et ekstra trykk
med sosiale møter for skeive studenter som ikke finner en plass i den originale fadderuken eller som
ønsker å aktivt bli en del av organisasjonen.
Noen av aktivitetene er planlagt mer i detalj enn andre og dette kommer frem i budsjettet for
søknadsperioden. Påskeaktiviteten vil ha tilsvarende utgifter som julelunsjen og sommeraktivitet er
planlagt som grilling.

Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte.

Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte
Se vedlagt dokument

Kontaktinformasjon og kontonummer
Skeive Studenter UiT, org. nr.: 913 171 322
Bankkontonummer: 4612 40 70090
Ansvarlig for konto og søknad er styrets leder; Ingunn Sandal.
Tlf: 91131438
Epost: uitskeivestudenter@gmail.com

Til: Studentparlamentet

velferd@sp.uit.no

Fra: Sámi studeantasearvi Davvi-Norggas (SSDN)

Dato: 30.03.2021

Søknad om driftsstøtte fra semesteravgiften
På vegne av Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas- SSDN søkes det herved om driftsstøtte fra
semesteravgiftsmidlene på kr. 50.000.
SSDN fikk utdelt 40.000 i semesteravgiften i 2020. Medlemstallet i foreningen har økt for
hvert år, og høsten 2020 hadde vi 137 medlemmer. På grunn av et år med redusert aktivitet
som følge av covid-19 har ikke dette antallet øket ytterligere, men vi merker at interessen for
SSDN stadig øker fra flere hold, også fra svensk og finsk side av Sápmi. SSDN er viktig for
rekrutteringen av nye studenter til Tromsø, og interessen for foreningen strekker seg også
lengre utover kun de som er studenter. SSDN har blitt et kjent navn, og vi blir ofte invitert på
konferanser hvor det er ønsket et innlegg fra samisk ungdom. Lokale, nasjonale og samiske
media kontakter også oss for å delta i samfunnsdebatten om samiske forhold. I februar 2021
stilte vi bl.a. opp i VG sin artikkel om samehets. Vi blir også ofte spurt om å gjøre små og
store oversettingsoppdrag for ulike lokale bedrifter.
Høsten 2019 ble det opprettet en SSDN-søsterforening i Alta. Et av målene til SSDN er å ha
representanter på alle UiT-campus. Vi samarbeider også tett med de samiske
studentforeningene i Oslo, Bergen og Trondheim, fordi vi ser styrken i det å ha et samlet
nettverk for samiske studenter over hele landet. Vi har med jevnlige mellomrom hatt digitale
quiz-rulleringer med de andre samiske studentforeningene. Det har vært spesielt viktig i
denne tiden hvor vi ikke kan møtes fysisk, at samiske studenter kan møtes digitalt å delta
sammen på quiz uavhengig av hvor i verden man sitter.
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. Som følge av
mange medlemmer er målet vårt å møte alle ulike behov og ønsker for aktiviteter på best
mulig måte, og støtten fra semesteravgiften vil derfor være viktig for at vi skal klare å
opprettholde mangfoldet i aktivitetene 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 og budsjett for gjennomførte og 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 (AVLYST)
Delta med lag på Driv sine quiz (SSDN betaler påmelding)
Badstu og bading på PUST-brygga
Lunsj på UiT

Kr 10.000
1.000
Kr. 2.500
Kr. 1000

November
2020

Digital førjulsquiz

Kr 1.000

Skábmadoalut - Mørketidsmarkering (AVLYST)

Kr. 46.100

Jan – Mai
2021

Futsaltilbud for medlemmer (AVLYST)

Kr 12.000

Januar 2021

Solfest for alle samiske studenter (AVLYST)

Kr. 100.000

Februar
2021

Feiring av samisk nasjonaldag (AVLYST)
(Lunsj, quiz og konkurranser)

Kr 15.000

Mars
2021

Pizzakveld med bowling (AVLYST)

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

230.600

Oversikt over hvor SSDN har vært representert i perioden 2020/2021

Tidspunkt

Arrangement / Aktivitet

Sep - Des 2020
SSDN har vært representert på:
- Nettverkssamling for samiske kommuner (November)
- Samisk språkuke ifbm. FNs internasjonale år for
urfolksspråk
-Arbeidsgruppe for samisk hus i Tromsø (November)
-Åpent møte med sannhets- og forsoningskommisjonen
(Desember)

Jan 2020

Opprop mot samehets gjennom Doarvái dál/Nok nu.
Innlegg på konferanse om utvikling av samisk
sykepleierutdanning.

Februar 2020

Innlegg på parlamentsmøte om å likestille nasjonaldagene
og gjøre 6. Februar til en rød dag

Mars 2020

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

Apr – Mai 2020

Samtaler om identitet, Árdna, UiT
Arbeider med uttalelser til høringer om ulike relevante
saker, blant annet samisk sykepleierutdanning.
Deltakelse i det videre arbeidet mot samehets, gjennom
Doarvái Dál/Nok nu

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 er regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte og årsmøteprotokoll
for årsmøte 2020 er vedlagt. Den signerte årsmøteprotokollen ligger på kontoret på
campus, og vi har dessverre ikke fått skannet den inn. Vil ettersende denne. Håper på
forståelse for dette.

Foreningens kontonummer er: 05301989441
Kontoens innehavere: Sámi studeantasearvi-Davvi-Norggas ved/ Styreleder Ingrid
Sundberg og Økonomiansvarlig/styremedlem Nathaniel Holan Larsen
Styreleder – Sámi studeantasearvi-Davvi-Norggas og søknadsskriver:
Navn: Ingrid Sundberg
Epost: ingjohsun@hotmail.com/samiskstudent@gmail.com
Tlf: 92472840

Regnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Juni 2019 - Aug 2020

Hovedbokskonto

Overskudd
Overskudd fra forrige driftsår

34190.57

Sum overskudd

34190.57
35xxx

Driftsinntekter
40000.00

35200

300.00

35500

Vipps

20634.97

35600

Støtte

27376.80

35700

Andre inntekter

1500.00

35900

Arrangmentstilskudd

45900.00

35920

Tilskudd fra semesteravgift
Medlemskontingent

Sum driftsinntekter

135711.77

Kontorutgifter/utstyr

67xxx

Kontorutgifter

0.00

67100

Abonnement

0.00

67600

Innkjøpt av utstyr

0.00

67800

2677.58

67900

Divers utgifter
Sum kontorutgifter/utstyr

2677.58

Reiseutgifter
Reisekostnader

70xxx
0.00

Sum reiseutgifter

0.00

Møteutgifter
Møteutgifter (servering o.l)

70301

73xxx
10598.74

73201

Styremøter

0.00

Sum møteutgifter

73202
10598.74

PROSJEKTER, AKSJONER OG PR
Arrangement/prosjekter/stand o.l
Promotering

94324.75

74612

0.00

74614

Sum prosjekter, aksjoner og PR

94324.75

Sum driftsutgifter

107601.07

Driftsresultat

28110.70

Finansposter
Finansinntekter

17.00

80701

Finanskostnader

2662.00

81300

Sum finansposter

-2645.00

ÅRSRESULTAT

59656.27

Disponering av årets resultat
Avsatt til neste driftsår
Sum disponering

Balanse
Konto

Kontonavn

0530.19.89441

SÁMI STUDEANTTASEARVI DAVVI-NO

Inngående saldo

Sum inn på konto

34,190.57

135,728.77

Sum ut av konto
110,263.07

Juni 2019 - Aug 2020
Disponibelt beløp
59,656.27

Utskriftsdato: 28.04.2021 kl. 12:24

Navn:/oppgavenr.: Nathaniel Holan Larsen

SSDN
Balanse 01.09.2020-2021

Resultatregnskap 01.09.2020-2021

Eiendeler
Anleggsmidler:
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy m.v
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler:
Varer
Fordringer:
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

47 287
47 287
47 287

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Aksjekapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld:
Gjeld til kredittinstitusjoner (kassekreditt m.v)
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skattetrekk og andre trekk
Skyldige offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Johs Totland 20©14

59 656
59 656

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Endring i beholdning ViA og Fv
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen rente- og finansinntekt
Annen rente- og finanskostnad
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Skattekostnad på ekstraordinært resultat
Årsresultat
Overføringer:
Avsatt utbytte
Overføringer annen egenkapital
Udekket tap
Sum overføringer

10 466
10 466

20 753
20 753
-10 287
5
2 088
-12 369
-12 369

-12 369

Nøkkeltall:

59 656

Resultatgrad
Totalkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet før skatt
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Egenkapitalprosent
Arbeidskapital
Langs. kap/(anleggsmidler + 1/2 varelager)

Kopi av Regnskap SSDN.xlsm Balanse og resultat

-98,2 %
-17,2 %
-20,7 %

126,2 %
47 287

Side 1

Utskriftsdato: 28.04.2021 Kl. 12:26

Navn:/oppgavenr.: Nathaniel Holan Larsen

SSDN

Spesifisert balanse 01.09.2020-2021

Eiendeler

Anleggsmidler:
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1100 Bygning
1190 Andre anleggsmidler
Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom
Transportmidler, inventar, maskiner o.l
1200 Maskiner og anlegg
1230 Biler
1250 Inventar
1280 Kontormaskiner
1290 Andre driftsmidler
Sum transportmidler, inventar, maskiner o.l
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler:
Varelager m.v
1460 Innkj. varer for videres (lager)
Sum varelager m.v
Kortsiktige fordringer:
1500 Kundefordringer
1590 Andre omløpsmidler
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad
1710 Forskuddsbetalt rentekostn.
1740 Forskuddsbetalt lønn
1749 A. forskuddsbet. kostn.
1760 Påløpt renteinntekt
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd
1950 Bankinnsk. for skattetr.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

47 287
47 287
47 287
47 287

Johs Totland 20©14Spesifisert balanse og regnskap.xlsm Spesifisert balanse og resultat

Side 1 av 5

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
2000 Aksjekapital
2050 Annen egenkapital

2080 Udekket tap
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
2240 Pantelån
2290 Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld:
Gjeld til kredittinstitusjoner
2380 Kassekreditt
2390 A. gjeld til kredittinst.
Sum gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld
Betalbar skatt
2500 Betalbar skatt, ikke utl.
2510 Betalbar skatt, utlignet
2540 Forhåndsskatt
Sum betalbar skatt
Skattetrekk og andre trekk
2600 Forskuddstrekk (skattetr.)
2690 Andre trekk
Sum skattetrekk og andre trekk
Skyldige offentlige avgifter
2700 Utgående mva
2710 Inngående mva
2740 Oppgjørskonto mva
2770 Skyldig arb.gj.avgift
2780 Påløpt arbeidsgiveravg.
2790 Andre offenlige avgifter
Sum skyldige offentlige avgifter
Utbytte
2800 Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld
2930 Skyldig lønn
2940 Skyldige feriepenger
2960 A. påløpt kostnad
2990 Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Utskriftsdato: 28.04.2021 Kl. 12:26

59 656

59 656

59 656

Johs Totland 20©14Spesifisert balanse og regnskap.xlsm Spesifisert balanse og resultat
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Utskriftsdato: 28.04.2021 Kl. 12:26

SSDN

Spesifisert resultatregnskap 01.09.2020-2021
Salgsinntekt, avgiftspliktig
3000 Salgsinntekt, avg. plikt.
Salgsinntekt, avgiftsfri
3100 Salgsinntekt, avg. fri
Leieinntekt
3620 Andre leieinntekter
Provisjonsinntekt
3700 Provisjonsinntekt
Annen driftsrealtert inntekt
3900 Annen driftsrelatert innt.
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Forbruk av innkjøpte varer for videresalg
4300 Innkj. varer for vid. salg
4390 Beh. endr. varer v.salg
Sum forbruk av innkjøpte varer for videresalg
Sum varekostnad
Lønnskostnad
Lønn til ansatte
5000 Lønn til ansatte
5020 Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
5400 Arbeidsgiveravgift
5401 Arb.g.avg. av påløpt feriel.
Annen personalkostnad
5900 Gaver til ansatte
5920 Yrkesskadeforsikring
5990 Annen personalkostn.
Sum lønnskostnad
Annen driftskostnad, av- og nedskrivning
Av- og nedskrivning
6000 Avskriving bygning
6010 Avskriving biler
6015 Avskr. mask. og anlegg
6017 Avskriving inventar
6018 Avskr. kontomaskiner
6019 Avskr. andre dr.midler
Sum av- og nedskrivning
Frakt og transportkostnad vedrørende salg
6100 Frakt o.l ved varefors.
Kostnader lokaler
6300 Leie lokaler
6340 Lys, varme
6390 Annen kostnad lokale
Sum kostnader lokaler
Leie maskiner, inventar o.l
6490 A. leiekostn. mask, inv mv
Verktøy mv.v som ikke skal aktiveres
6590 A. dr. mat som ikke akt.
Reparasjon og vedlikehold
6620 Rep. og vedlikeh. utstyr

10 466
10 466

Johs Totland 20©14Spesifisert balanse og regnskap.xlsm Spesifisert balanse og resultat
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Utskriftsdato: 28.04.2021 Kl. 12:26

6690 Rep. og vedlikehold annet
Sum reparasjon og vedlikehold
Fremmed tjeneste
6701 Revisjon-, regnsk. hon.
6790 A. fremmede tjenester
Sum fremmed tjeneste

Johs Totland 20©14Spesifisert balanse og regnskap.xlsm Spesifisert balanse og resultat
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Utskriftsdato: 28.04.2021 Kl. 12:26

Kontorkostnad, trykksak m.v
6800 Kontorrekvisita
6890 Annen kontorkostnad
Sum kontorkostnad, trykksak m.v
Telefon og porto
6900 Telefon
6940 Porto
Sum telefon og porto
Kostnad transportmidler
7000 Drivstoff bil
7090 A. kostnad transp.m
Sum kostnad transportmidler
Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7300 Salgskostnad
7320 Reklamekostnad
Sum salgs-, reklame- og representasjonskostnad
Kontingent og gave
7400 Kontingent, fradragsb.
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
7500 Forsikringspremie
Annen kostnad
7790 Annen kostnad
Tap o.l
7830 Tap på fordringer
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekt og finanskostnad
Finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
8070 Annen finansinntekt
Sum finansinntekt
Finanskostnad
8150 Annen rentekostnad
8170 Annen finanskostnad
Sum finanskostnad
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
8300 Betalbar skatt
Ordinært resultat
Ekstraordinær inntekt
8490 A. ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
8590 A. ekstraordinær kostnad
Skattekostnad ekstraordinært resultat
8600 Bet. b. skatt. ekstraord. r.
Årsresultat
Overføringer:
8800 Årsresultat
8920 Avsatt utbytte
8960 Overf. a. egenkapital
8990 Udekket tap
Sum overføringer

20 753
20 753
-10 287

-5
-5
2 088
2 088
-12 380
-12 380

-12 380

Johs Totland 20©14Spesifisert balanse og regnskap.xlsm Spesifisert balanse og resultat
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SSDN - Såmi studeantasearvi Dawi-Norggas / Samisk studentforening i Nord-Norge Jahkefoahkkin / Årsmøte 2020

11.09.2020

Årsmfteprotokoll 11.09.2020
Sak 1 Godkjenneise av de stemmeberettlge
Enstemmig godkjent. Kun ordinære medlemmer kan stemme ved årsmøtet. Man må være student
ved Ull og medlem ved SSDN. Alle har meldt seg på og betalt medlemskontigent.

Sak 2 Godkjenne Innkalling og saksliste
Enstemming godkjent.

Sak 3 Valg av referent, ordstyrer samt to medlemmer til å underskrive protokoll
Elle Mari er referent. Ingrid er ordstyrer. Torstein og Stina underskriver protokoll.

Sak 4 Årsmelding
Ingrid presenterer årsmelding. Power Point er vedlagt.
Kommentar:
Foredrag med SANKS: Kultursensitivitet i klinisk praksis i samiske områder. Samarbeid med

Psykologistudenta. Faglige foredrag er noe SSDN ønsker å jobbe mer for.
Korona satt en stopper for videre aktivitet og arrangement. Vi har hatt noen digitale quiz som har
vært vellykka.

Sak S Økonomi
Aigin presenterer regnskap. Regnskap er vedlagt.
SSDN søker mye støtte fra samarbeidspartnere.

Sak 6 Vlrksomhetsplan 2020/2021
Ordstyrer spør årsmøtet om styret kan lage virksomhetsplan. Dette fordi det er vanskelig å planlegge
pga. koronarestriksjoner. Årsmøtet godkjenner at styret lager virk:somhetsplan for det kommende
året.

Sak 7 Eventuelle forslag til vedtektsendrlnger
Ingen forslag til vedtektsendringer.

Sak 8 Budsjett og medlemskontigent for det kommende årsmøteperiode

SSON - SM1i studeant~arvi Dam-Nofgas / Simrsk studentforenlng l Nord-Nofle Jahk«oahkkln / ÅrsmtKe 2020 11.09.2020

Styret SPtW irsm,tet om styret kan l11e budsjett etter at Yirksomhetsptanen er satt. lrsm,tet
&odk)enner dette. Medlemskontl,.enten foft»tlr pA 50 kr per studietr.

Sak9Vallavstyn
Valgkomitffn ved Maren ~lete Nystad Storslett pr~erer valakommltffns innstilling

leder: ,,.,Id Sundberl
Nestleder: Hikoo Mudenla

Styremedlemmer.

Nathanlel Holan Larsen
lns,id Elise Trosten
Henrik tulv1ri

vara:
Nora Kristine Nansmark
Ajna Haueom Nordfjell

EllenSara Ss,arrok

Valpommltffns lnnstilli,w er enstemmil godkjent

Sak 10 Vata av valpomld

Emllle M1~n lMtl-Jessen
Anne Ragnhild Porsancer

Maren Benedicte Nystad Storslett melder seg som vara
Enstemmie vedtatt

Sak11Annet

Arsmttet kan komme med tips til Yirksomhetsplan ~ etNII osv.
Dato as un~ft. to meckmmer:
Torstein Nypard ,,,uSM!a

fCYY&iJLJILA~

Stlna Ultlan Eira HætU

?~

SSDN – Sámi studeantasearvi Davvi-Norggas / Samisk studentforening i Nord-Norge Jahkečoahkkin / Årsmøte 2020 11.09.2020

Årsmøteprotokoll 11.09.2020
Sak 1 Godkjennelse av de stemmeberettige
Enstemmig godkjent. Kun ordinære medlemmer kan stemme ved årsmøtet. Man må være student
ved UiT og medlem ved SSDN. Alle har meldt seg på og betalt medlemskontigent.

Sak 2 Godkjenne innkalling og saksliste
Enstemming godkjent.

Sak 3 Valg av referent, ordstyrer samt to medlemmer til å underskrive protokoll
Elle Mari er referent. Ingrid er ordstyrer. Torstein og Stina underskriver protokoll.

Sak 4 Årsmelding
Ingrid presenterer årsmelding. Power Point er vedlagt.
Kommentar:
Foredrag med SANKS: Kultursensitivitet i klinisk praksis i samiske områder. Samarbeid med
Psykologistudenta. Faglige foredrag er noe SSDN ønsker å jobbe mer for.
Korona satt en stopper for videre aktivitet og arrangement. Vi har hatt noen digitale quiz som har
vært vellykka.

Sak 5 Økonomi
Aigin presenterer regnskap. Regnskap er vedlagt.
SSDN søker mye støtte fra samarbeidspartnere.

Sak 6 Virksomhetsplan 2020/2021
Ordstyrer spør årsmøtet om styret kan lage virksomhetsplan. Dette fordi det er vanskelig å planlegge
pga. koronarestriksjoner. Årsmøtet godkjenner at styret lager virksomhetsplan for det kommende
året.

Sak 7 Eventuelle forslag til vedtektsendringer
Ingen forslag til vedtektsendringer.

Sak 8 Budsjett og medlemskontigent for det kommende årsmøteperiode

SSDN – Sámi studeantasearvi Davvi-Norggas / Samisk studentforening i Nord-Norge Jahkečoahkkin / Årsmøte 2020 11.09.2020

Styret spør årsmøtet om styret kan lage budsjett etter at virksomhetsplanen er satt. Årsmøtet
godkjenner dette. Medlemskontingenten forblir på 50 kr per studieår.

Sak 9 Valg av styre
Valgkomiteen ved Maren Benedicte Nystad Storslett presenterer valgkommiteens innstilling
Leder: Ingrid Sundberg
Nestleder: Håkon Mudenia
Styremedlemmer:
Nathaniel Holan Larsen
Ingrid Elise Trosten
Henrik Halvari

Vara:
Nora Kristine Nansmark
Aina Haugom Nordfjell
EllenSara Sparrok
Valgkommiteens innstilling er enstemmig godkjent

Sak 10 Valg av valgkomité
Emilie Madelen Biti-Jessen
Anne Ragnhild Porsanger
Maren Benedicte Nystad Storslett melder seg som vara
Enstemmig vedtatt

Sak 11 Annet
Årsmøtet kan komme med tips til virksomhetsplan via email osv.

Dato og underskrift, to medlemmer:
Torstein Nygaard Vehusheia

__________________________

Stina Lillian Eira Hætta

_____________________________

Årsmelding for styreåret 2020-2021
Styret
Styret som var vald på årsmøtet den 12. februar 2020 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 hadde eit digitalt styremøte den 21. april for å vedtaka deltakarstønad og
jobbe med ny logo. Den 25. november hadde vi eit sosialt møte i Café Bodega.
Den 23. februar hadde vi styremøte for å planleggje årsmøtet.
Elles har styret kommunisert over Facebook Messenger.
Medlemsmøte
Den 17. september hadde vi eit velkomstmøte på Driv. Gunnhild Skjold heldt
innleiing om NMU. Elles deltok det to frå styret og to nye tromsøstudentar.
Rekruttering
I og med at vi ikkje har kunna stå på stand, har vi prøvd å rekruttere nye
medlemmer gjennom Facebook og velkomstmøtet på Driv.

Økonomi
Vi søkte om 5000,- frå vårfordelinga av semesteravgiftsmiddel som vart innvilga.
Elles har vi vore flinke til å søkje om Frifond-middel til arrangementa vi har
halde.
Politisk arbeid
Det har vore lite aktivitet på den politiske fronten i år.
Annan aktivitet
Vi har vore nokså aktive på Facebook i periodar, og delt innlegg om
programmering på norsk, nordsamisk grammatikkontroll og arrangement som
NMU har skipa til.

Tromsø, den 23. februar 2021
Trond Tynnøl, leiar

Arbeidsprogram 2021
Generelle mål
o

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

Arrangement
Vi vil arrangere følgjande arrangement i laupet av året:
o Nynorskkurs for lærarstudentar og nordiskstudentar
o Kanskje også kurs til ungdomsskule- og vidaregåandeelevar
o Wikipedia-dugnad
o Ha landsmøteførebuande møte
o Stand på StudEXPO ved semesterstart
o Også stand på Musikkonservatoriet
o Føredrag om eit tema relatert til arbeidet vårt med ein akademikar. Framlegg:
o Språkteknologi (med Trond Trosterud?)
o Fleirspråklegheit (med Øystein Vangsnes?)
o Språklovgjeving (med Sjur Moshagen?)
o Ny språklov
o Leikar med nynorsktematikk
o Ordbokleiting
o Halde kviss
o Feire fødselsdagen til Ivar Aasen med kake og ballongar
o Juleavslutning
I tillegg vil vi delta på:
o Kulturelle arrangement
o Skulering om målsak
o Arrangement i regi av Tromsø mållag og Troms og Finnmark mållag

Anna
Vi vil også:
●
●
●
●

Påverke biblioteket for å få dei til å kjøpe inn fleire bøker på nynorsk.
Få ein ny logo, med samisk og kvensk namn.
Skaffe oss merch.
Delta på Norsk Målungdom sine kampanjar.

Rekneskap 2020
Bilag

Dok.dato

Posteringsjournal
Debet

Kredit

Beløp

Merknad

1

01.01.2020 10301 Bedriftskonto

20500 Eigenkapital

19 567,67 kr Bankkonto pr. 01.01.2020

2

01.01.2020 10311 Plasseringskonto

20500 Eigenkapital

12 029,42 kr Bankkonto pr. 01.01.2020

3

01.01.2020 12600 Fordringar

20500 Eigenkapital

4

01.01.2020 20500 Eigenkapital

24299 Kortsiktig gjeld

5

01.01.2020 20500 Eigenkapital

29900 Forskot på Frifond-midlar

6

01.01.2020 29900 Forskot på Frifond-midlar

35900 Frifond

7

01.01.2020 29900 Forskot på Frifond-midlar

35900 Frifond

8

02.01.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

9

02.01.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

10

03.02.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

11

12.02.2020 73201 Møteutloger – servering o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

261,00 kr Snop til årsmøtet

12

12.02.2020 73201 Møteutloger – servering o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

737,00 kr Pizza til årsmøtet

13

17.02.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

14

17.02.2020 10311 Plasseringskonto

10301 Bedriftskonto

15

02.03.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

16

04.03.2020 10301 Bedriftskonto

12600 Fordringar

17

03.04.2020 73202 Møteutloger – sentralist

24299 Kortsiktig gjeld

1 000,00 kr Sentralist til årsmøtet, faktura nr. 3049

18

03.04.2020 67100 Deltakaravgift sentrale tilskipingar

24299 Kortsiktig gjeld

1 600,00 kr Deltakarpengar vinterleiren, faktura nr. 3055 og 3061

19

30.04.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

1 600,00 kr Betaling til NMU, faktura nr. 3055 og 3061

20

04.05.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

21

02.06.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

22

02.06.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

23

01.07.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

24

31.07.2020 10301 Bedriftskonto

35200 Tilskot frå semesteravgifta

25

17.09.2020 73201 Møteutloger – servering o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

816,25 kr Mat og drikke på Driv til medlemsmøte

26

07.10.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

816,25 kr Betaling til Trond jf. 24

27

02.11.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

28

09.11.2020 73202 Møteutloger – sentralist

24299 Kortsiktig gjeld

1 000,00 kr Sentralist på medlemsmøtet 17. september

29

16.11.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

1 000,00 kr Betaling til NMU, faktura nr. 3078, jf. 28

30

25.11.2020 73201 Møteutloger – servering o.l.

24299 Kortsiktig gjeld

31

01.12.2020 81300 Bankkostnader

10301 Bedriftskonto

32

09.12.2020 10301 Bedriftskonto

10311 Plasseringskonto

10 000,00 kr Overføring mellom eigne konti

33

09.12.2020 35900 Frifond

10301 Bedriftskonto

10 611,75 kr Tilbakebetaling/motrekning Frifond

34

09.12.2020 24299 Kortsiktig gjeld

10301 Bedriftskonto

35

31.12.2020 10301 Bedriftskonto

80701 Renteinnkomer

2,12 kr Renter 2020

36

31.12.2020 10311 Plasseringskonto

80701 Renteinnkomer

81,51 kr Renter 2020

27.03.2021

325,00 kr Overført frå rekneskapen 2019
325,00 kr Overført frå rekneskapen 2019
15 000,00 kr Overført frå rekneskapen 2019
2 500,00 kr Frifond til årsmøtet
12 500,00 kr Frifond til grafisk profilering
44,50 kr Bankkostnader desember 2019
325,00 kr Betaling til Daniel jf. 2019/37
44,50 kr Bankkostnader januar 2020

261,00 kr Betaling til Trond jf. 11
12 970,58 kr Overføring mellom eigne konti
5,50 kr Bankkostnader februar 2020
325,00 kr Frifond-overføring: Gåte-konsert i 2019

5,50 kr Bankkostnader april 2020
1 000,00 kr Betaling til NMU, faktura nr. 3049
737,00 kr Betaling til Daniel jf. 12
11,00 kr Bankkostnader juni 2020
5 000,00 kr Pengar frå Samskipnaden

5,50 kr Bankkostnader oktober 2020

574,00 kr Styremøte på Bodega, bestilling frå Peppes
5,50 kr Bankkostnader november 2021

574,00 kr Betaling til Daniel, jf. 30

Rekneskap 2020

Balanserekneskap

Konto
10301 Bedriftskonto
10311 Plasseringskonto
12600 Fordringar

Debetsaldo
4 877,21 kr
15 081,51 kr
0,00 kr

20500 Eigenkapital

16 597,09 kr

24299 Kortsiktig gjeld

0,00 kr

29900 Forskot på Frifond-midlar

0,00 kr
3 361,63 kr

88010 Årsresultat
Sum
Eigenkapital pr. 01.01.2020 [1]

27.03.2021

Kreditsaldo

19 958,72 kr

19 958,72 kr
19 958,72 kr

Rekneskap 2020

Resultatrekneskap

Konto

Debetsaldo

35200 Tilskot frå semesteravgifta

5 000,00 kr

35900 Frifond

4 388,25 kr

Sum driftsinnkomer
67100 Deltakaravgift sentrale tilskipingar

9 388,25 kr
1 600,00 kr

67600 Billettutloger

0,00 kr

67800 Diverse utloger

0,00 kr

67801 Porto, inngåande post

0,00 kr

67802 Porto, utgåande post

0,00 kr

67900 Innkjøp av utstyr

0,00 kr

70301 Reisekostnader

0,00 kr

73201 Møteutloger – servering o.l.

2 388,25 kr

73202 Møteutloger – sentralist

2 000,00 kr

73612 Aksjonar/prosjekt/stand o.l.

0,00 kr

73614 Promotering/t-skjorter/jakkemerke o.l.

0,00 kr

Sum driftskostnader

5 988,25 kr

DRIFTSRESULTAT

3 400,00 kr

80701 Renteinnkomer

83,63 kr

Sum finansinnkomer
81300 Bankkostnader
Sum finanskostnader
88010 ÅRSRESULTAT

27.03.2021

Kreditsaldo

83,63 kr
122,00 kr
122,00 kr
3 361,63 kr

Rekneskap 2020

[1] Merknad skriven etter årsmøtegodkjenning: Det skal stå «Eigenkapital pr. 01.01.2021»

27.03.2021

Merknader

Søknad støttemidler 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 være et
lavterskeltilbud for tidligere speidere og nye speidere som er studenter i Troms.

Aktiviteter i 2020-2021

Dato

Hva

27.01.2020

Bålkveld

20.02.2020

Årsmøte

08.03.2020

Skitur

03.09.2020

Bli kjent tur med bålkos

24.09.2020

Friluftskurs for nybegynnere

16.10.2020

Hyttetur til Dividalen

02.12.2020

Juleavsluttning

28.01.2021

Bålkveld

23.02.2021

Bålkveld

17.03.2021

Årsmøte

Samtidig har det blitt avholdt 4 styremøter hvor det har blitt kjøpt inn noe møtemat.

Planlagte aktiviteter vår 2021
Hyttetur, sy leirbålskappe, ta merker, Svevebanen opp fjellheisen, sommeravslutning,
tacokveld, møte med andre roverlag, Bading, Bakekveld, Spillkveld, Quizkveld over teams
Videren vil vi forsette med bålkvelder vår og høst 2021, ca en gang i måneden. Samt
minimum en hyttetur.
Mye er usikkert på grunn av korona, derfor har det ikke vært satt opp datoer på
arrangementene, da vi må se ann de gjellene restriksjonen i den perioden aktiviteten skal
avholdes.

Regnskap og budsjett
Budsjett og Regnskap for Troms Studentspeiderlag
Regnskap 2020

Budsjett 2021

687,75 kr

- kr

5 000,00 kr

25 000,00 kr

1,89 kr

5,00 kr

22 300,85 kr

- kr

13 863,58 kr

6 875,17 kr

41 854,07 kr

31 880,17 kr

Diverse

5 226,50 kr

2 000,00 kr

Leige av hytter

4 700,00 kr

8 000,00 kr

Transport

1 946,15 kr

6 000,00 kr

Mat på møter og turer

5 475,35 kr

6 000,00 kr

Skidag

1 280,00 kr

- kr

12 600,90 kr

1 000,00 kr

3 750,00 kr

3 000,00 kr

34 978,90 kr

26 000,00 kr

6 875,17 kr

5 880,17 kr

Inntekt turer
Studentparlamentet

Inntekter

Renter
rovernemnda støtte
Overført fra halvåret før

TOTAL

Utgifter

Utstyr (uniform, turutstyr ol)
Kurs
TOTAL

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 i Svevebanen Studentspeiderlag 2021
Årsmøte starta 17.03.2021,
18.10 på
Møtet heva: 19.00
Til stede:
Mariel Wictoria Holmen
Synne Nan Indrebø
Madelen Navelsaker Vadstein
Steinar Grüner
Simmen Karoliussen
Hedin Ragnfred Indregård
Sak 1/20 Konstituering
Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent med akklamasjon
Sak 1.2 Val av referent
Synne
Godkjent med akklamasjon
Sak 1.3 Alle tilstede på årsmøte har stemmerett
Godkjent med akklamasjon

Sak 2/21 Årsmelding
Svevebanen studentspeiderlag har hatt en høst med noe aktivitet. Vi har hatt bålkvelder og noen
turer. Vi har blant annet vært på hyttetur i Dividalen, på Pust, den flytende badstuen i havna i tromsø
sentrum, hvor vi på begge arrangementa hadde godt oppmøte! Siden vi består av bare studenter, ble
det ingen aktivitet mellom mars og august. Vi har likevel fått flere studenter med og har hatt en
hyggelig speiderhøst tross alle restriksjonene. 2021 blir litt utfordrende med litt utskiftinger i
gruppestyret, men håper vi kan fortsette med litt aktivitet. Videre ser vi ikke for oss å bli mange flere i
første halvdel av 2021, men ser frem og håper at høsten 2021 blir aktiv.
Godkjent med akklamasjon

Sak 3/21 Innmelding av nye medlemmer
Det legges ut et innlegg iløpet av uken, hvor vi håper flere melder seg inn

Sak 4/21 Regnskap og Budsjett
Regnskap 2020 godkjent med akklamasjon
Budsjett 2021 godkjent med akklamasjon
Sak 5/21 Tips til årsplan
Hyttetur, sy leirkappe, ta merker (godterimerke (Godteri (speiding.no)),
sofamerke (Sofa - fordypningsmerke for rovere (speiding.no)), Svevebanen opp
fjellheisen, sommeravslutning, tacokveld, møte med andre roverlag,
Tromsøbadet, Bakekveld, Spillkveld, Quizkveld over teams
Sak 7/21 Valg av nytt styre
Leder: Simmen Karoliussen - godkjent med akklamasjon
Nestleder: Madelen Vadstein - godkjent med akklamasjon
Styremedlem: Hedin Indregård, Synne Nan Indrebø - godkjent med
akklamasjon
Økonomiansvarlig: Steinar Grüner - godkjent med akklamasjon
Styret får kompetanse av årsmøte til en å finne en ekstra person - godkjent
med akklamasjon

Simmen Karoliussen

Synne Nan Indrebø

Leder

Referent

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,
samt arrangementer i form av konkurranser.

Planlagte aktiviteter høsten 2021 er flygentreninger en til to ganger i uken dersom det blir åpnet
for det.
Neste år vil gå med til flere utendørsaktiviteter. Til dette har vi kjøpt inn litt utstyr, men det er
behov for en del mer utstyr om vi skal kunne holde arrangementene som vi håper på. Dette vil
være ting som kappløp og freestyle konkurranse med klubbens medlemmer. Vi vil også fortsette
med innendørs flyginger i den grad det er mulig.

Tidligere
Arrangementer
-

Workshop, bygging og oppsett av droner
Test av utendørsflyging med Ninox (luftroms bookingtjeneste) på øya med godkjenning
fra tårnet på flyplassen
Innendørsflyging på UiT
Simulator flyging

Planlagte
Arrangementer
- Sterkt ønske om ukentlige flygetreninger
(innendørs i hall)
- Teknisk verksted / Workshop
- Aktivitetsdager / aktivitetskvelder
- Konkurranser
- Simulatorflyging

- Utflukter
- Kurs for nybegynnere

Foreningens Opplysninger
Navn: Studentforeningen Tromsø
Droneracing
Adresse: Nedre smørbukklia 11
H0303, 9010 Tromsø, Norge

Navn – kontoeier: Studentforeningen
Tromsø Droneracing
Adresse – kontoeier: Nedre
smørbukklia 11 H0303, 9010
Tromsø, Norge

Navn – kontaktperson for konto: Håkon Høksnes,
Leder Studentforeningen Tromsø Droneracing
Adresse – kontaktperson for
konto: Nedre smørbukklia 11
H0303, 9010 Tromsø, Norge

Kontonummer:
4750.76.5278

Organisasjonsnumme:
923384774

Totalt beløp det søkes om:
56402,-

Antall registrerte medlemmer:
21

Følgende dokumenter er lagt ved sammen med søknaden i samme
dokument:

-Referat – Årsmøte 2020/2021
-Regnskap - 2019/2020
-Regnskap - 2020/2021
-Budsjett – 2021-2022

Regnskap– 2019-2021
Studentforeningen Tromsø Droneracing

Budsjett - 2021-2022
Studentforeningen Tromsø Droneracing

Søknad:
Med dette søker Tromsø Sosialistiske Studenter (tidligere UiT SV – Sosialistisk Venstreparti)
om kr 13 000 kroner i driftsstøtte for kommende periode.
Midlene ønskes utbetalt til konto: 1503.26.82267 (Troms Sosialistisk Ungdoms konto).
Tromsø Sosialistiske Studenter er et studentlag som skal organisere mennesker tilknyttet
høyere utdanningsinstitusjonen UiT Norges arktiske universitet i arbeid for en feministisk,
sosialistisk og bærekraftig samfunnsordning. Hovedsakelig er organisasjonen lokalisert ved
campus Tromsø, og til en viss grad ved campus Harstad.
2020 var et amputert år på grunn av krona pandemien, fikk vi ikke arrangert alle
arrangementene og aktivitetene som vi ønsket, og egenkapitalen vår har selvfølgelig økt i
perioden, men med vaksinering i gang ser vi for oss et mer og mer åpen campus igjen. I fjor
arrangerte vi flere temamøter, og samarbeidet med blant annet Tromsø SU med valgvake for
valget i Amerikas forente stater.
Planen vår for den fremtidige perioden er å arrangere flere temamøter, skoleringer og sosiale
aktiviteter. Invitere blant annet stortingspolitikere og andre foredragsholdere for å holde
innledninger om aktuelle temaer. Vi skal reise til andre campus utenfor Tromsø. Med at 2021
er et stortingsvalg år, har Tromsø Sosialistiske Studenter som mål å få flere studenter ved UiT
til å bruke stemmeretten sin.
Vedlagt er regnskap for 2020 og budsjett 2021 i ett, årsmøteprotokoll og signert
årsmøteprotokoll i eget bilde.
Kontaktinformasjon for ansvarlig for søknaden:
På vegne av styret
Erling Petter Hæsken Trones
Leder Tromsø Sosialistiske Studenter
Epost: ErlingPetterT@gmail.com
Telefonnummer: 90418911
Ta kontakt ved spørsmål. Vi bidrar gjerne til å oppklare uklarheter.
Mvh.
Erling Petter Hæsken Trones
Leder Tromsø Sosialistiske Studenter

Økonomi Tromsø Sosialistiske Studenter
Budsjett 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Inntekter
Overføring fra tidligere år

kr

-

kr

13 900,00

Driftstøtte Samskipnaden

kr

25 000,00 kr

kr

15 000,00 kr

-

13 000,00

Sum inntekt

kr

25 000,00 kr

15 000,00 kr

26 900,00

Mat

kr

5 000,00 kr

850,00 kr

5 000,00

Arrangmenter

kr

Promotering

kr

Valgkampstuff

kr

Innleder/gave

kr

Reise

kr

-

kr

Andre kostnader

kr

-

kr

Sum kostnader
Resultat

kr
kr

5 900,00 kr
19 100,00 kr

Kostnader
-

kr

700,00 kr
-

-

kr

5 000,00

250,00 kr

1 000,00

kr

-

kr

2 000,00

200,00 kr

-

kr

2 000,00

-

kr

2 000,00

-

kr

1 000,00

1 100,00 kr

18 000,00

13 900,00 kr

8 900,00

Protokoll – Årsmøte Tromsø
Sosialistiske Studenter
Dato, tid og sted
Fredag 23. februar 2021 fra kl. 19:00 til 20:00 på Zoom

Til stede:
Maja Sandvik Lockert, Matias Kjerstad, Erling Petter Trones, Petter Myrbakken, Ada Sofie Jacobsen,
Ingvild Louise Kjeldsen

Saksliste
1/21 Konstituering
2/21 Årsberetning 2020
3/21 Regnskap 2020
4/21 Budsjett 2021
5/21 Arbeidsplan
5/21 Samarbeid med SV studentlagene
6/21 Samarbeid med Venstrealliansen
7/21 Endring av navn
8/21 Studentlaget fra et SU-lag til et SV-lag
9/21 Vedtekter
10/21 Valg
11/21 Eventuelt

Sak 1 Konstituering
Forslag:
Erling Trones foreslås som ordstyrer
Maja Sandvik Lockert foreslås som referent
Påtroppende leder og Matias Kjerstad foreslås som protokollunderskrivere

Vedtak:
Forretningsorden godkjent
Ordstyrere, referenter og protokollunderskrivere godkjent

Tromsø SV
Postboks 1030, 9260 Tromsø

tromsosv.no
tromso@sv.no

1

Sak 2 Årsberetning for 2020
Årsberetning enstemmig vedtatt

Sak 3 Regnskap 2020
Regnskap ble tatt til orientering

Sak 4 Budsjett for 2021
Forslag til vedtak

Budsjett enstemmig vedtatte endringer

Sak 5 Arbeidsplan
Forslag 1
Forslagsstiller
Plassering
Tromsø SV
Postboks 1030, 9260 Tromsø

Matias Kjerstad

tromsosv.no
tromso@sv.no

2

Type forslag
Tekst

Vedtak

Forslag 2
Forslagsstiller
Plassering
Type forslag
Tekst
Vedtak

Flytte
Fornye tillit samarbeid til Rødt studentlaget/Rød
Ungdom ved Venstrealliansen, og aktuelle
arrangementer. fra mål til handlinger
Vedtatt

Matias Kjerstad
Flytte
Videre samarbeid med de nasjonale SV
studentlagene fra mål til handlinger "
Vedtatt

Arbeidsplan med vedtatte endringer vedtatt

Sak 6 Samarbeid med SV studentlagene
Samarbeid med SV studentlagene tatt til orientering

Sak 7 Samarbeid med Venstrealliansen
Saken ble tatt til orientering

Sak 8 Endring av navn
Forslag 1
Forslagsstiller
Forslag
Vedtak

UiT SV
UiT Sosialistiske Studenter
Avvist

Forslag 2
Forslagsstiller
Forslag
Vedtak

UiT SV
Tromsø Sosialistiske Studenter
Vedtatt

Forslag 3
Forslagsstiller
Forslag
Vedtak

UiT SV
UiT SV
Avvist

Tromsø SV
Postboks 1030, 9260 Tromsø

tromsosv.no
tromso@sv.no

3

Sak 9: Studentlaget fra et SU-lag til et SV-lag
Forslag 1
Forslagsstiller
Forslag
Vedtak

Forslag 2
Forslagsstiller
Forslag

UiT SV
Arbeide for å gjøre studentlaget til et SV-lag
underlagt Tromsø SV
Vedtatt

Vedtak

UiT SV
Arbeide for å gjøre studentlaget til et SV-lag
underlagt Troms og Finnmark SV
Avvist

Forslag 3
Forslagsstiller
Forslag
Vedtak

UiT SV
Forbli et SU-lag
Avvist

Sak 10: Vedtekter
Forslag 1
Forslagsstiller
Plassering
Type forslag
Tekst

Vedtak

Forslag 2
Forslagsstiller
Plassering
Type forslag
Tekst

Vedtak

Tromsø SV
Postboks 1030, 9260 Tromsø

Matias Kjerstad
§1
Endre
Tromsø Sosialistiske Studenter skal organiseres
mennesker tilknyttet høyere
utdanningsinstitusjonen UiT Norges arktiske
universitet i arbeid for en feministisk og
sosialistisk samfunnsordning.
Avvist

Maja Sandvik Lockert
§1
Endre
Tromsø Sosialistiske Studenter skal organiseres
mennesker tilknyttet høyere
utdanningsinstitusjonen UiT Norges arktiske
universitet i arbeid for en feministisk,
sosialistisk og bærekraftig samfunnsordning.
Vedtatt

tromsosv.no
tromso@sv.no
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Forslag 3
Forslagsstiller
Plassering
Type forslag
Tekst
Vedtak

Matias Kjerstad
§4.5
Strykeforslag
Fjerne styret skal velge en leder, en nestleder,
økonomiansvarlig, og minst et styremedlemmer
Vedtatt

Vedtektene med vedtatte endringer er vedtatt

Sak 11: Valg
Innstilling:
Leder: Erling
Styremedlem: Norun
Styremedlem: Ingvild
Styremedlem: Petter
Styremedlem: Ada
Styre konstituerer seg slev

Forslag 2
Forslagsstiller
Forslag
Vedtak

Matias Kjerstad og Erling Trones
Styret kan supplere seg selv med tre nye
styremedlemmer
Vedtatt

Innstilling vedtatt med vedtatte enderinger

Sak 12: Eventuelt
Maja Sandvik Lockert tok opp et eventuelt debattinnlegg rundt styreledersaken. Erling sa at han skulle
se om han fikk skrevet et debattinnlegg.

Tromsø SV
Postboks 1030, 9260 Tromsø

tromsosv.no
tromso@sv.no
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SØKNAD OM
DRIFTSMIDLER
TROMSØSTUDENTENE LIVE, HØST 2021 - VÅR 2022

SAMMENDRAG
Tromsø Studentene Live (heretter kalt TS Live) søker herved om driftsmidler fra Studentparlamentet til
oppstart og gjennomføring av planlagte arrangementer for perioden høst 2021-vår 2022.
Eventuelle midler vil brukes til gjennomføring av varierte arrangementer og eventer, som avholding av
konserter, kompetanseheving, proff-møter, pub-lectures, bransjekontakt, showcases, jam, samt ulike sosiale
aktiviteter.
TS Live søker herved om 1200 000 kr i støtte for perioden høst 2021 - vår 2022.
Kontonummer: 4612.34.42806
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INNLEDNING
Høsten 2020 fikk TS Live tildelt 130 000 kroner i oppstartsmidler fra studentparlamentet. Den opprinnelige
søknaden ba om et støttebeløp på 250 000 kroner for å dekke driften av studentforeningen frem til 2022. I
vedtaket fra studentparlamentet ble det da heller åpnet opp for at TS Live fikk litt over halve søkesummen for
perioden høst 2020 til vår 2021 samt muligheten for å søke ordinær driftsstøtte for høst 2021 – vår 2022.
Budsjett og ordlyden i denne søknaden vil dermed være ganske lik den opprinnelige søknaden. De to
påfølgende semestrene vil oppgaven være den samme, nemlig skape en arena for de musikkinteresserte
studentene i Tromsø og løfte Tromsøstudenten opp på scenen!

2020 – 2021 TS LIVE SITT FØRSTE ÅR
TS Live fikk innvilget søknad om oppstartsmidler fra studentparlamentet mot slutten av høstsemestret 2020.
Da var målsetningen for TS Live å gjennomføre konserter og kurs samt sosiale sammenkomster for å lage en
arena for målgruppen vår blant studentene (studenter som er interessert i eller spiller musikk). TS Live hadde
allerede på dette tidspunktet gjennomført en pub-lecture og jam, som kan leses om under «Visjon», på
studenthuset DRIV. Det ble også satt i gang en konkretisering av hvordan TS Live og studentersamfundet DRIV
skulle kunne jobbe sammen.
Det er dessverre ikke til å skyve under teppet at Covid-19 har vært en stor brems på samtlige av TS Live sine
planlagte arrangementer. I skrivende stund har det blitt avlyst 4 pub-lectures, 4 jamer, to konserter og flere
kurs har blitt utsatt. Det var først i slutten mars 2021 at TS Live fikk gjennomført sin første konsert. Til gjengjeld
er vi veldig stolte av gjennomføringen av denne konserten som var et stort prosjekt både med tanke på
logistikk, smittevern og teknikk. Det var et stort apparat som var i gang på DRIV og vi fikk gjennomført en flott
første konsert med >70 publikummere til stede.
Antageligvis vil det være flere arrangementer fra TS Live som kommer til å bli påvirket av pandemisituasjonen.
Vi i TS Live har fortsatt tro på at jobben vi gjør og ønsker å gjøre blir minst like viktig på utgangen av
pandemien vi står i. Vi tror, og håper på, at de to neste semestrene vil melde et behov og gi en mulighet til
masse utøvende aktivitet blant studenter og håper vi kan fylle dette behovet.

ØKONOMI
Da nesten alle arrangementer hos TS Live har blitt avlyst har heller ikke de tildelte oppstartsmidlene fått blitt
brukt slik vi ønsket. Foreløbig har midlene som ble tildelt blitt brukt til å opprette nettside, få designet logo og
gjennomføre de få arrangementene som vi har fått gjennomført. Regnskapet for disse arrangementene er ikke
ferdigstilte da arrangementene i stor grad ble gjennomført rett før søknadsfristen for driftsmidler. Dog har vi
et foreløbig regnskap over utgiftene for 2020/2021. Dette er kun å anse som et estimat da tallene ikke er klare
enda. Korrekt ført regnskap fra perioden kan ettersendes om ønskelig.

Høst 2020 – vår 2021
INNTEKTER
Medlemskontigent:
Støttetilskudd
Studentparlamentet:

Kommentar:
3 000 kr

Ca 20 medlemmer på høsten

130 000 kr
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SUM:

133 000 kr

UTGIFTER:
PR / Markedsføring:

−8 000 kr

Logo, pr kampanjer og T-skjorter. Opprinnelig et 26 000
knyttet til stands, banner, konserter, kurs o.l. Dette utsatt
til høst 2021 da det ikke var mulig å gjennomføre pga Covid

Kompetanseheving, kurs og
publectures:

−0 kr

Pga Covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre kurs
på en forsvarlig måte før mars 2021.

Konserter:

−0 kr

Pga Covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre kurs
på en forsvarlig måte før mars 2021.

Minifestival

−30 000 kr

Sosiale Tiltak

−1 000 kr

Annet

−0 kr

SUM:

−39 000 kr

Semestersum:

94 000 kr

Gjennomført på DRIV 24.03.2021. Dyrere pga lavere
inntekt fra publikum og økte utgifter ifbm smittevern.
Samtidig som konsertbudsjettet ble slått sammen med
festival budsjettet
Premie quiz, oppmerksomhet band, leie lokale
julebord/vårfest. (kun fått gjennomført 1 quiz pga covid)
Kontorartikler, møte-proviant, uforutsette utgifter

Overføres 2021 høst – 2022 vår.

På bakgrunn av at vi håper å gjennomføre mange konserter og arrangementer gjennom de to påfølgende
semestrene, mener vi at vi vil få behov for de resterende 120 000 fra det opprinnelige søknadsbeløpet til
oppstartsmidler.

OM OSS
Organisasjonens ønske er å skape mye aktivitet på Studenthuset Driv, samtidig som vi også skal avholde
arrangementer på andre arenaer i Tromsø. Eksempelvis ved de ulike campusene og scenene i byen. Formålet
vårt er å være en studentorganisasjon for studenter driver med utøvende musikk, enten som studie eller på
fritiden. Vi har fire hovedpunkter som vi jobber med; Utøvende aktivitet, bransje og næring, møte med
profesjonelle musikere, og sosiale arrangementer. Målet er å arrangere flere arrangementer og eventer i løpet
av året, som beskrevet under punktet “Visjon”.

STYRET 2020/2021
Styret i TS Live består av 6 personer, som ble valgt på stiftelsesmøte den 28. april 2020. På dette møtet ble
Peter Lundestad Lawrence, Ida Pettersen Tande, Øyvind Venås, Marie Bottheim og Åsne Røsand Bøe valgt som
styremedlemmer, samt Johanna Solheim-Nilsen som varamedlem. Alle i styret er studenter ved UiT, UMAK.
Styremedlemmene har i ettertid konstituert seg selv.
Leder

Peter Lundestad Lawrence

469 24 945

leder@tslive.no
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Nestleder

Åsne Røsand Bøe

980 18 411

nestleder@tslive.no

Økonomiansvarlig

Marie Bottheim

988 04 142

okoans@tslive.no

Styremedlem

Øyvind Venås

922 12 817

konsert@tslive.no

Styremedlem

Ida Pettersen Tande

494 38 170

ida@tslive.no

Varamedlem

Johanna Solheim-Nilsen

977 25 993

johanna.solnilsen@gmail.com

Styret består i hovedsak av interimstyret, som har utviklet konseptet for organisasjonen.

INTERN ORGANISERING
TS Live sin interne organisering består av styret og medlemmene. Per nå
er det styret som initierer aktiviteten i samarbeid med de av
medlemmene som ønsker å være med på planleggingen og
gjennomføringen av de ulike arrangementene. På sikt ønsker TS Live å ha
flere interne komiteer som jobber med ulike arrangementstyper der
styret fordeler midler til komiteene og legger noen føringer.

Vi ønsker at de komiteene og de som er interessert i å bidra i disse har
stor innflytelse og beslutningsmyndighet på hvordan de ulike
arrangementene skal gjennomføres, utover føringer lagt av styret og /
eller årsmøtet. På den måten blir vi en mer demokratisk forening og alle i
medlemmer får anledning til å bidra til og påvirke TS Live.

VISJON

Gjennom TS Live ønsker vi å skape utøvende aktivitet blant Tromsøs studenter, ved å samle studenter som
driver med musikk, samt andre relevante aktører innen musikkbransjen. Vi ønsker å legge til for at musikerne,
teknikere og andre relevante aktører skal utøve sin aktivitet innen et profesjonelt rammeverk, av, med og for
studenter. Vi ønsker også å tilby en arena for alle studenter som liker musikk, men ikke nødvendigvis utøver
selv.
For å oppnå denne visjonen fokuserer vi, som nevnt ovenfor, på utøvende aktivitet, bransje/næring, møter
med profesjonelle musikere, samt sosiale arrangementer. For å oppnå organisasjonens visjon, har vi lagt opp
til en rekke arrangementer og eventer vi planlegger å gjennomføre. Følgende arrangementer er å finne i
årsplanen for 2020/2021:
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PUB-LECTURES
Et lavterskel pub-arrangement med inspirerende samtaler med ulike forelesere med tematikk fra bransjen.

BRANSJEKONTAKT/SHOWCASE
Introduksjoner av ulike deler av bransjen med lokale og nasjonale aktører.

PROFFMØTE
Live intervju med ulike musikere eller andre i bransjen, gjerne med demo av den aktuelles musikk/arbeid.

KOMPETANSEHEVING
Foredrag med innføring i kontrakter, skatt og andre administrative aspekter innen musikkbransjen, i tillegg til
teknikk, produksjon, branding, didaktikk og annet knyttet til det å være utøvende musiker.

KONSERTER
Planlegging, koordinering og gjennomføring av konserter med ulike band og ensembler bestående av
studenter. Med mål om å trekke studenter som publikum.

MINIFESTIVAL
En festival av studenter, for studenter. Festivalen vil være en arena for studentband å opptre, en mulighet for
tekniske aktører å utøve sin virksomhet, og ikke minst en arena for musikkglade studenter å samles.

JAM
Sosiale kveldsarrangementer med fokus på musikkglede. Et lavterskeltilbud for studenter å spille sammen med
og for andre, innen alle musikksjangre.

DIVERSE SOSIALE ARRANGEMENTER
Stipendpils, julebord, temafester, og quiz. Formålet er å gi et sosialt tilbud både for medlemsmassen, og legge
til rette for nettverksbygging blant medlemmene..
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SAMARBEIDSPARTNERE
En av TS Live sine grunnpilarer er å skape en studentkultur for utøvende musikk, hvor alle studenter med
interesse innenfor feltet er velkomne. I den forbindelse har TS Live
en langsiktig plan om å inngå samarbeid med flere aktører i Tromsø. Det er viktig å understreke at potensielle
samarbeidspartnere jobber for å øke tilbudet rundt musikkutøving og produksjon i byen.
Aktuelle samarbeidspartnere kan for eksempel være noen av de Tromsøbaserte foreningene Norges Arktiske
Studentorkester (NASO), Norges Arktiske Studentkor (NASK), Studentsangforeningen, Cantus Cordis, UltraLyd
for å nevne noen.
På sikt ser TS Live for seg å innlede samarbeider med studentersamfunn fra andre landsdeler, eksempel på
dette er Studentersamfundet i Trondheim, Chateau Neuf i Oslo og Kvarteret i Bergen. Der eksport og import av
studentmusikk fra de respektive landsdelene er i fokus. Slike samarbeid vil ha en positiv innvirkning på Tromsø
som studentby og sette Tromsø på kartet som en attraktiv studieby.
Per nå har vi inngått en avtale med studentsamfunnet DRIV, noe som er et selvfølgelig valg av lokale for de
fleste arrangementer, DRIV er en institusjon drevet av, for og med studenter.
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ØKONOMI
Budsjettet viser perioden høst 2021 til 2022. Budsjettet tar noe høyde for at sponsormidler fra næringslivet
antageligvis ikke kommer til å være aktuelt for flere aktører grunnet den økonomiske situasjonen etter covid19.

BUDSJETT 2020 HØST – 2022 VÅR

Høst 2021
INNTEKTER
Medlemskontigent:
Bedriftspresentasjoner:

Overført fra forrige semester

7 000 kr
0 kr

Ca 40 medlemmer
3 bedrifter 3500 hver som sammen dekker pizza til
oppmøtte. Vi regner med at den økonomiske situasjonen
til musikknæringslivet vil gjøre bedriftspresentasjoner
vanskelig å få gjennomført høst 2021.

94 000 kr

Driftsmidler

120 000 kr

SUM:

221 000 kr

UTGIFTER:
PR / Markedsføring:

−9 500 kr

Kompetanseheving*, kurs og
publectures:

−15 000 kr

Konserter:

−30 000 kr

Minifestival
Sosiale tiltak

4 stk

−40 000 kr 2 stk
−15 600 kr

Annet

−2 000 kr

SUM:

−112 100 kr

Premie quiz, oppmerksomhet band, leie lokale
julebord/vårfest
Kontorartikler, møte-proviant, uforutsette utgifter

Semestersum:

108 900 kr

Inntekter og utgifter inneværende semester.

Resultat

108 900 kr

Resultat overføres neste semester
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Vår 2022
INNTEKTER
Bedriftspresentasjoner:

10 000 kr

SUM:

10 000 kr

3 bedrifter tilsammen gir 10 000 og dekker pizza til
oppmøtte

UTGIFTER:
PR / Markedsføring:

−9 900 kr

Kompetanseheving*, kurs og
publectures:

−17 000 kr

Konserter:

−30 000 kr

Minifestival
Sosiale tiltak

−40 000 kr 2 stk
−20 000 kr

Annet

−2 000 kr

SUM:

−118 900 kr

Semestersum:

−108 900 kr

Resultat

4 stk

Premie quiz, oppmerksomhet band, leie lokale
julebord/vårfest
Kontorartikler, møte-proviant, uforutsette utgifter

Inntekter og utgifter inneværende semester.

0 kr

Signert styret v/ leder 2020/2021:

_____________________________________
Peter L. Lawrence - Leder
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