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Saksliste 
 

Sak 1 Godkjenning av saksliste og møteinnkallelse 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og protokollfører 

Sak 4  Velge to representanter til å signere protokoll sammen med møteledere 

Sak 5  Rapport for Studentsamfunnet i Ås for foregående år i henhold til vedtatt strategi 

Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for Studentsamfunnet i Ås og revisors rapport 
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Sak 8 Saker innkommet i henhold til gjeldende frister 

Sak 9 Orienteringssaker 

Sak 10 Valg i henhold til Studentsamfunnets vedtekter 

10.1 Samfunnsstyret: 

a) Leder     velges for to perioder 

b) Økonomisjef    velges for tre perioder 

c) Markedsføringssjef   velges for to perioder 

10.2 Tuntreet: 

a) Redaktør    velges for to perioder 

10.3 Næringslivsutvalget: 

a) Arrangementsansvarlig  velges for to perioder 

b) Sponsoransvarlig   velges for to perioder 

c) Karrieredagsansvarlig   velges for tre perioder 

10.4 Kjernestyret: 

a) Ekstern representant   velges for fire perioder 

b) Studentrepresentant   velges for to perioder 

10.5 Valgnemdsmedlemmer 

a) To medlemmer   velges for to perioder 
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10.6 UKEstyret 

a) Leder – UKEsjef   velges for fire perioder 
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d) Markedsføringssjef   velges for fire perioder 

e) Revysjef    velges for fire perioder 

f) Salgssjef    velges for fire perioder 

g) Serveringssjef    velges for fire perioder 

h) Økonomisjef    velges for fire perioder 

Sak 11 Eventuelt 
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Nyttig informasjon 
 
Hvordan fungerer GF? 
Studentsamfunnet i Ås sin generalforsamling er organisasjonens øverste organ. Det er her du 

har mulighet til å påvirke driften av Samfunnet. Generalforsamlingen starter presis kl 17:00. 

Alle medlemmer og styrende organer ved Studentsamfunnet har rett til å fremme saker jf. § 

1.2. Saker som ønskes behandlet, og som skal behandles, på GF skal være Samfunnsstyret i 

hende senest tre uker før GF, altså mandag 04.mars Dersom du har saker til eventuelt må 

dette meddeles møteledelsen skriftlig før møtestart. 

Ønsker du å ta ordet under GF, gjøres det på følgende måte:  

 

 

Det er tidsbegrensinger når man skal snakke under GF: 

Innlegg:    3 minutter 

Replikk:     30 sekunder 

Til saksopplysning/dagsorden:  1 minutt 

Stemmemidler (mentometerknapper) mottas ved å vise gyldig medlemsbevis(studentkort). 

Dette leveres som pant under stemmeavgivningen. Når du forlater GF, må utdelt 

stemmemiddel leveres inn. 
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Valg 

For å stille til valg på GF, anbefales det å sende inn en kandidatpresentasjon på forhånd. 

Presentasjonene må sendes valgnemnda@samfunnetiaas.no innen mandag 18.mars 2019.for 

å komme med i sakspapirene 

Når det er din tur på talestolen på generalforsamlingen vil du få inntil tre minutter til å 

presentere deg.  

Elektronisk avstemming med mentometerknapper 

Avstemming foregår ved at Generalforsamlingen får utdelt en kalkulatorliknende 

avstemmingssender (”mentometerknapp”) som sender et radiosignal til en mottaker som 

teller stemmene.  

Mentometerknappene er på størrelse med et kredittkort og har 12 knapper(1/A, 2/B, 3/C 

..osv. Se bilde).  

Kandidatene som er på valg får tildelt èn av de 12 knappene, og Generalforsamlingen kan 

stemme ved å trykke på ønsket knapp i et bestemt tidsrom. Ordstyrer orienterer om dette og 

er tydelig på når avstemming starter og stopper.  

Studentkort leveres som pant for mentometerknappen. Man står selv ansvarlig ved tap av 

denne! 

Eksempel på valgprosess: 

Valg av Nestleder: 

1/A: Bruno Sten 

2/B: Willy Nickersen 

3/C: Tor Pedo 

4/D: Anne Dammen 

5/E: -Blank- 

Deltaker 1; vil gi Willy Nickersen sin stemme, og trykker 

derfor på knapp 2/B. Mentometerknappen lyser grønt, stemme er avgitt. Deltaker 1 kan 

endre valg frem til Ordstyrer stopper valg, siste trykk er gjeldende. 

Stemmeavgivningstiden vil vare ca. 10-20 sekunder.  

Bevertning  

Ertesuppe serveres i pausen, av Samfunnstjenester. Forfriskninger vil være tilgjengelig 

underveis. 


