Generalforsamling vår 2017
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening

Saksliste – generalforsamling SVFF, 3.6.2017:
Første sak påbegynnes kl. 17:00.

1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent ved akklamasjon.

2. Valg av dirigent og referent.
Øyvind Lunder dirigent ved akklamasjon.
Kristian Sigurdsøn referent ved akklamasjon.

3. Godkjenning av referat fra generalforsamling høst 2016.
Godkjent ved akklamasjon.

4. Gjennomgang og godkjenning av semesterregnskap høst 2016 ved Oskar Arnesen Dønnum.
Regnskap godkjent ved akklamasjon.

5. Gjennomgang og godkjenning av semesterberetning vår 2017 ved Henrik Paulsen Mandelid.
Semesterberetning godkjent ved akklamasjon.

6. Valg av tellekorps.
Felicitas, Roar og Madelene blir godkjent ved akklamasjon.
35 stemmeberettigede til stede.

7. Valg av nytt hovedstyre:

- Valg av Leder.
Kandidater:
- Oskar Arnesen Dønnum.
Valgkomiteen innstiller Oskar Arnesen Dønnum.
Forslag om akklamasjon som valgmetode. Akklamasjon valgt som valgmetode.
Oskar Arnesen Dønnum velges ved akklamasjon som ny leder.
- Valg av AKU – leder (styremedlem).
Kandidater:
- Helga Nermoen Burheim.
- Vebjørn Løvås
Valgkomiteen innstiller Vebjørn Løvås.
35 stemmeberettigede, 23 fullmakter
Stemmesedler med kallenavn istedenfor kandidatens navn godkjennes ikke, og 1
stemmeseddel annulleres.
Helga Nermoen Burheim velges som AKU-leder
Antall stemmer: Helga Nermoen Burheim: 31, Vebjørn Løvås 26.

- Valg av økonomiansvarlig:
Kandidater:
- Johannes Kolsaker.
Valgkomiteen instiller Johannes Kolsaker.
Kandidaten er ikke tilstede ved valget, og Henrik Rief holder tale på vegne av
Johannes.
Akklamasjon foreslås som valgmetode. Akklamasjon valgt som valgmetode.
Johannes Kolsaker velges ved akklamasjon som ny økonomiansvarlig.
Valg av PR – leder
Kandidater:
- Anastasija Kuznecova
Valgkomiteen instiller Anastasija Kuznecova.

Lamilja Delalic benker stillingen.
35 stemmeberettigede, 23 fullmakter
Anastasija velges som PR-leder.
Antall stemmer: Anastasija Kuznecova: 38, Lamija Delalic 20
Valg av AKU – nestleder
Kandidater:
- Linn Kristine Thelle
- Louisa Seifert
Valgkomiteen innstiller Louisa Seifert.
Vebjørn Løvås benker stillingen.
Stemmeberettigede telles på ny i tilfelle noen har dratt.
30 til stemmeberettigede, 20 fullmakter.
Vebjørn velges som ny AKU-nestleder
Antall stemmer: Vebjørn Løvås: 22, Louisa Seifert Cheng: 18, Linn Kristine Thelle: 10.
Omvalg mellom Louisa og Vebjørn.
Antall stemmer: Vebjørn Løvås: 27, Louisa Seifert: 23

Valg av nestleder.
Kandidater:
- Henrik Hung Haram.
Valgkomiteen innstiller Henrik Hung Haram.
Forslag om akklamasjon som valgmetode. Akklamasjon valgt som valgmetode.
Henrik Hung Haram velges ved akklamasjon som ny nestleder.

8. Valg av uavhengig deltaker i valgkomiteen.
- Linn Skyum stiller til uavhengig deltaker i valgkomiteen. Forslag om akklamasjon
som valgmetode. Akklamasjon valgt som valgmetode.
Linn Skyum klappes inn som uavhengig deltaker i valgkomiteen.

9. Gjennomgang og godkjenning av internarrangementer høst 2017 ved Selma Wiik Thorén.

Selma Wiik Thoren er ikke tilstede, Henrik Hung Haram går gjennom arrangementene.
Godkjent ved akklamasjon

10. Gjennomgang og godkjenning av budsjett høst 2017 ved Oskar Arnesen Dønnum.
Godkjent ved akklamasjon

11. Eventuelt

Forslag til endringer av statutter fremmet av hovedstyret:
C. I OM ORGANISASJONEN
Kjellerstyret (Q)
§ 14
Kjellerstyret skal bestå av åtte til femten personer, og har følgende faste men fete verv:
Kjellermester (som er leder av Kjellerstyret)
Nestleder
Kasserer
Utleieansvarlig
Barkeeper (-e)
Caféansvarlig (-e)
Foreslått ny ordlyd § 14
Kjellerstyret skal bestå av åtte til femten personer, og har følgende faste men fete verv:
Kjellermester (som er leder av Kjellerstyret)
Nestleder
Kasserer
Utleieansvarlig
Barkeeper (-e)
Kaféansvarlig (-e)

Statuttendring godkjennes ved akklamasjon.
Annet
§ 28
Leder av Hovedstyret og kjellermester er ansvarlige for å gjøre de nødvendige
omregistreringer som følger av styreskifte, samt å gå opp til og bestå kunnskapsprøve i
alkoholloven. Leder plikter også å gå opp til og bestå etablererprøven.
Foreslått ordlyd ny statutt:
§ 28
Leder av Hovedstyret og kjellermester er ansvarlige for å gå opp til og bestå etablererprøve
og kunnskapsprøve i alkoholloven, samt gjøre de nødvendige omregistreringer som følger av
styreskifte.
Statuttendring godkjennes ved akklamasjon.
C. III ØKONOMI
§2
Regnskapet skal gjennomgås av revisor valgt av Generalforsamlingen.
Foreslått endring: paragrafen fjernes
Statuttendring godkjennes ved akklamasjon.
§3
SVFFs økonomi bør for øvrig til en hver tid være god.
Foreslått ny ordlyd: § 3
SVFFs økonomi bør for øvrig til enhver tid være god.

Statuttendring godkjennes ved akklamasjon.
D. OM GENERALFORSAMLINGEN
§9
Saksliste for Generalforsamlingen skal ha følgende faste punkter:
godkjenning av innkalling (GAI)
godkjenning av dagsorden (GAD)
godkjenning av referat fra forrige gen. fors. (GAR)
valg av dirigent og referent
gjennomgang og godkjenning av semesterberetning
gjennomgang og godkjenning av semesterregnskap
valg av nytt Hovedstyre
orientering om program for kommende semester
gjennomgang og godkjenning av budsjett for kommende semester
valg av revisor
Foreslått ny ordlyd statutt: § 9
Saksliste for Generalforsamlingen skal ha følgende faste punkter:
godkjenning av innkalling (GAI)
godkjenning av dagsorden (GAD)
godkjenning av referat fra forrige gen. fors. (GAR)
valg av dirigent og referent
gjennomgang og godkjenning av semesterberetning
gjennomgang og godkjenning av semesterregnskap
valg av nytt Hovedstyre
orientering om program for kommende semester
gjennomgang og godkjenning av budsjett for kommende semester

Statuttendring godkjennes ved akklamasjon.
D. II OM VALG
§4
Det velges nytt Hovedstyre på hver ordinær generalforsamling. Halvparten av
medlemmene fra det sittende Hovedstyret bør fortsette. Leder velges for en
valgperiode av gangen og kan maksimalt sitte i tre perioder. Lederstillingen lyses ut
før hver generalforsamling. Dersom ingen andre kandidater enn sittende leder melder
seg, må leder likevel velges av generalforsamlingen. Hvis det stiller flere kandidater til
lederposisjonen, må sittende leder følge hele vanlig valgprosedyre hvis han eller hun
ønsker å fortsette. Hvert enkelt styremedlem kan maksimalt sitte i tre perioder, unntatt
hvis man velges som leder etter allerede å ha tjent SVFF med verv i styret.
Hovedstyret kan kompletteres i ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis ingen
kandidat oppnår minst halvparten av stemmene, skal en ny avstemning avholdes
mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde.
DI.
Foreslått ny ordlyd statutt: § 4
Det velges nytt Hovedstyre på hver ordinær generalforsamling. Halvparten av medlemmene
fra det sittende Hovedstyret bør fortsette. Leder velges for en valgperiode av gangen og kan
maksimalt sitte i tre perioder. Lederstillingen lyses ut før hver generalforsamling. Dersom
ingen andre kandidater enn sittende leder melder seg, må leder likevel velges av
generalforsamlingen. Hvis det stiller flere kandidater til lederposisjonen, må sittende leder
følge hele vanlig valgprosedyre hvis han eller hun ønsker å fortsette. Hvert enkelt
hovedstyremedlem kan maksimalt sitte i tre perioder, unntatt hvis man velges som leder etter
allerede å ha tjent SVFF med verv i hovedstyret. Hovedstyret kan kompletteres i
ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis ingen kandidat oppnår minst halvparten av
stemmene, skal en ny avstemning avholdes mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i
første runde.

Statuttendring godkjennes ved akklamasjon.
C. V OM H.M.D.H.S’ Funksjonærlaug
§1
Som medlem av H.M.D.H.S’ funksjonærlaug har man følgende privilegier:
Adgang til å titulere seg som æresfunksjonær
Livsvarig medlemskap i SVFF
Internpris på varer som blir omsatt på arrangementer i regi av SVFF
Adgang til å delta på SVFFs galla
§2
Adgang til å bli medlemmer av H.M.D.H.S' Funksjonærlaug, samt titulere seg som
æresfunksjonær, er de som har:
Blitt valgt som æresfunksjonær av SVFFs generalforsamling
Avtroppende funksjonærrepresentant, som har hatt denne stillingen i minimum ett
semester
§3
For å velges som æresfunksjonær, må vedkommende på forhånd ha blitt nominert av det
sittende hovedstyret, og godkjent av det sittende kanselliet
§4
Hovedstyret kan kun nominere funksjonærer (nåværende eller forhenværende) som har vært
aktive i foreningen i minimum fem semestre.
Innføring av ny statutt godkjennes ved akklamasjon.

Internarrangementer Høsten 2017
Uke 35 Rekrutteringsdag
08.09: Vaffelfredag
16.09: Bli-kjent-fest
13.10: Vaffelfredag
14.10: Felles middag – alle tar med noe.
24.10: Q-kveld
26.10: AKU-kveld
28.10: Galla
10.11: Vaffelfredag
25.11 Alkoholfritt arrangement
02.12: Internfest/eksamensfrokost
08.12: Vaffelfredag
16.12: Generalforsamling
Det kommer til å bli valgvaker også.

