
 

Kjøreplan GF Studentsamfunnet i Ås – 

vår 2018 

Vi bruker NMBUs lydanlegg --- ordførere møter ca. 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl 1700 Møtestart      Leder av Studentsamfunnet 

● Åpner møtet. 

● Leser formålsparagrafen. 

 

 

Kl 1704 Sak 2: Godkjenning av møteledelse   Leder av Studentsamfunnet 

Samfunnsstyret som ordstyrere. 

Forslag til vedtak: GF velger Tord Hauge og Inger Johanne H. Sveen som ordstyrere. 

Andre forslag? Så synes ikke … BANK 

 

 

 

Faktisk tidsbruk under GF høst 
2016: 
18:10 Oppstart, sak 1,2 og 3 
18:25 Sak 4 
18:45 Sak 5 
18:55 Sak 6 
19:05 Sak 7 
19:35 Sak 8 
19:50 Avtakking v/leder og 
deretter pause ca kl 20:00 
20:45 Oppstart av møtet og sak 9 
23:30 Avsluttet møtet 

 

Faktisk tidsbruk under GF høst 
2017: 

 



Kl 1705 Gjennomgang av forretningsorden   Ordstyrer Inger J. Sveen 

Ordstyrerkollegiet tar over ordet 

  

Da vil jeg på vegne av ordstyrerkollegiet takke for tilliten til å lede dere igjennom vårens 

Generalforsamling for Studentsamfunnet i Ås. 

  

Generalforsamlingen er Studentsamfunnets høyeste organ. Hensikten med GF er å gi 

medlemmene informasjon om Studentsamfunnets drift, og å være rådgivende samt styrende 

for driften. Det er her dere har mulighet til å orientere dere og ytre dere om hva Kjerstyret, 

Samfunnsstyret, UKE-styret, Tuntreet og Næringslivsutvalget driver med.  

 

Dersom alt går som planlagt regner vi med å være ferdige cirka klokka 22. Det blir i alle tilfeller 

pause med ertesuppe ca. kl. 19. 

 

We also welcome our international students to the General Assembly. The documents for the 

assembly can be found in English in the foyer or on Studentsamfunnet’s web page This meeting 

will be held in Norwegian. However, you can ask one of your fellow Norwegian students to 

translate for you, or you can make contact with any one of our officials who can translate for 

you. Our plan is to end this meeting by about ten o’clock, and we are going to have a break with 

food at about78 pm. 

   

 

 

Praktisk informasjon, se side 3 i sakspapirene: 

I møter slik som GF er det egne måter å be om ordet på. Disse står også gjengitt i sakspapirene 

på side 3. 

● Demonstrer: 

● Dersom man ønsker å si noe i en sak tegner man seg til innlegg: opp med ei hånd 

● Dersom man ønsker å komme med et kort tilsvar til et innlegg som nettopp har 

blitt  

holdt tegner du deg til replikk: to fingre opp 

● Til dagsorden: time-out-tegn – da får du ordet med en gang og muligheten til å  

kommentere om noe ikke blir gjort rett, eller gi viktige saksopplysninger. 

● Hold hånda oppe til en av ordstyrerne har gitt signal om at vi har sett deg.  

● Et innlegg skal ikke vare lenger enn 3 minutter. En replikk er et kort skal ikke vare lenger 

enn 30 sekunder. Vi ordstyrere vil gi dere en vennlig påminnelse om dette dersom dere 

blir for talatrengte. 

 



Vi følger ellers vanlige kjøreregler for debatt:  

● Det åpnes for inntil to replikker per innlegg 

● Ikke replikk på replikk 

● Taleren som pådrar seg replikker kan få svar-replikk 

● Får du panikk? Vifte med hendene. 

Vi kommer også til å gjenta disse kjørereglene innimellom.  

 

Når du får ordet: 

• Reiser du deg opp, og du får tildelt/kastet mikrofon av en av funksjonærene våre her. 

• Innlegget rettes til «ordstyrer og generalforsamling» og deretter gjør du deg selv til 

kjenne og sier hvem du er. 

• Det er ikke lov å tiltale andre møtedeltagere direkte. Personangrep og stygg ordbruk blir 

slått ned på.  

• Eventuelle endringsforslag til saker skal bli levert skriftlig til ordstyrerbordet. 

• Spesifikt om gjennomføring av valget tar vi når vi kommer så langt, men dersom det er 

noen som ønsker å innstille på kandidater (spesielt der det ikke er kandidater i 

sakspapirene), kan det gjøres til sekretariatet her ned gjennom hele møtet. Vi kommer 

selvsagt til å åpne for å melde kandidater også under selve valget. 

 

Ikke la formelle regler hindre deg i å ta ordet. Det er bare å kaste seg ut i det, så går det stort 

sett bra.  

  

Når vi stemmer (kan tas når vi kommer til vedtakssaker): 

I saker der vi skal gjøre vedtak spør vi GF om det er andre forslag til vedtak. Er man uenig i vårt 

forslag til vedtak, må man fremme et annet forslag. Dersom det ikke er andre forslag er det 

ordstyrernes forslag til vedtak som legges til grunn og som stemmes over.  

 

Under mer omfattende valg med flere alternativer bruker vi mentometerknapper. Disse kunne 

dere allerede fra før møtestart hente i foajeen. Hvis det er noen som ikke har hentet ut 

mentometerknapper er det fortsatt mulig å gjøre det – det kan hende vi kommer til å bruke 

disse allerede før matpausa. Vi ber dere respektere møtets gang, og være diskret. 

 

Er det noen spørsmål? 

Så synes ikke. 

 

 

 

Hashtag for møtet er #GFÅs18 - bruk gjerne sosiale medier til å blæste og kommentere GF.  



Kl  Sak 1: Godkjenning av dagsorden og innkalling  Ordstyrer Tord Hauge 

Innkalling til GF samt dagsorden skal være oppslått senest 14 dager på forhånd. Innkalling ble 

sendt ut ihht til vedtektene.  

  

Viser til dagsorden, side 2. 

 

Ordstyrerkollegiet ønsker å bemerke at den første versjonen av sakspapirene som ble publisert 

var det enkelte feil i sakslista. Dette er rettet opp i senere versjoner, og den som ligger på 

nettsida per i dag, og som dere finner i foajeen er gjeldende. Vi ønsker også å bemerke at selv 

om versjonene er blitt oppdatert, så er årsmøtet kunngjort i henhold til Studentsamfunnets 

vedtekter.  

 

Vi vil følge dagsorden som dere har fått utdelt her i kveld. Dagsorden finnes i et begrenset 

opplag i papirformat ute i foajeen og på Samfunnets nettsider. 

 

På GF kan alle saker som ikke står på dagsordenen, tas opp under eventuelt. Slike skal være 

meddelt møteledelsen skriftlig før møtets start. Vi har ikke mottatt noen saker, og har dermed 

ingen saker under Eventuelt.  

 

 

1. Ordførerkollegiet har ikke mottatt forslag til saker under eventuelt. Vi går derfor rett til 

vedtak i saken.  

 

Ordstyrerkollegiets forslag til vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes med de fremlagte forslag til endringer. 

 

Er det andre forslag til vedtak? …BANK 

  

 

2. Ordførerkollegiet har mottatt følgende saker: 

- TITTEL PÅ SAK. Ordstyrerne foreslår å behandle den under sak 9 Eventuelt i henhold til 

vedtektene.  

  

Ordstyrerkollegiets forslag til vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes med de endringer som er fremkommet i møtet. 

 

Er det andre forslag til vedtak? …BANK 

  



Dersom ordførerkollegiet mener at saken ikke bør inn i sakslista så må GF uansett få mulighet til 

å stemme over om den skal inn eller ikke. 

  

 Kl  Sak 3: Oppnevning av tellekorps og referenter  Ordstyrer Tord Hauge 

Forslag til tellekorps: Carl-Henrik Alvin, Peter Hovda, Jonas Kjosbakken og Adrian Skistad  
Er det andre forslag? (så synes ikke)  
 
Forslag til referenter: Miriam Slaatsveen Nazareno, Pernille Rønning, Aranie Sinna Thurai, Anne 
Marte Rønneseth  
Er det andre forslag? (så synes ikke)  
 
Forslag til protokollunderskrivere: I tillegg til ordstyrerne, er det forslag om  
XX og XX 
Er det andre forslag? (så synes ikke) 

 

 
Ordstyrerkollegiet foreslår at GF godkjenner sak 3 med nevnte tellekorps, referenter og 
protokollunderskrivere. Andre forslag? Så synes ikke … BANK 
 
 
Obs – ikke mulig ifølge vedtektene å lukke møtet. Det må i så fall GF stemme særskilt over. Det 
blir først aktuelt om noen medlemmer ber om lukket møte. 
 

Kl 17.20 Sak 4 Rapport for Studentsamfunnet i Ås for foregående år i henhold til vedtatt 

strategi Ordstyrer IJS 

 

Dette er også presentert i sakspapirene. 

 

Sak 4 gjøres slik:  

Vi ber leder av Studentsamfunnet, Oskar Aalde, om å komme frem for å presentere saken. 

Deretter vil vi gå over til 5, som er godkjenning av regnskap for 2018. Etter at begge sakene er 

presentert vil vi åpne for spørsmål og debatt på begge sakene samlet.  

 

Kan GF godkjenne dette?  

Det kan GF.  

Vær så god Oskar.  

 

 

Takk for det, da går vi over til sak 5, regnskap, som vi da altså skal debattere samtidig med sak 4 

etterpå. 



Kl. 17.30 Sak 5 Godkjenning av regnskap for Studentsamfunnet i Ås 2018 Ordstyrer T. 

Hauge 

 

Her ber vi Oskar Aalde, Margit Fausko, Morten Gillerhaugen og Per Fredrik Norderhov, om å 

komme frem på scena. Vi minner om tildelt taletid på maks 3 minutt per. 

 

5.1  Samfunnsstyret 

5.2 Tuntreet 

5.3 Næringslivsutvalget 

5.4 Kjernestyret med revisors beretning 

 

Da sier vi takk til dere og dere kan gå ned og sette dere igjen. 

 

Kl 17.45  Åpner for spørsmål og debatt på sak 4 og 5 

 

Da åpner vi som sagt for spørsmål til sak 4 og 5, den fremlagte rapporten for Samfunnet 2018 

og tilhørende regnskap. Vi ber om at dere tegner dere til innlegg. 

 

(Inger Johanne noterer ned taleliste, mens Tord fortsetter å repetere hvordan vi gjennomfører 

debatt) 

 

Vi kommer til å gi dere ordet etter tur, og det er lov til å tegne seg helt frem til vi setter strek.  

Innlegg kan være på inntil 3 minutter og vi gir beskjed når dere har brukt opp tida.  

Dersom du ønsker å kommentere et innlegg som nettopp er blitt holdt, løfter du hånden i 

været slik (viser).    

Ordstyrerbordet kommer også til å gi styrene mulighet til å svare for seg innimellom.  

Når dere får ordet reiser du deg opp, og du får tildelt/kastet mikrofon av en av funksjonærene 

våre her. 

Innlegget rettes til «ordstyrer og generalforsamling» og deretter gjør du deg selv til kjenne og 

sier hvem du er. 

 

 

 

 

18.15  Går til vedtak på sak 4 og 5 

 

Vi vil nå gå til avstemning på de to sakene hver for seg.  

 



Tar sak 4 opp til votering: 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner Rapport for Studentsamfunnet i Ås for foregående år i 

henhold til vedtatt strategi 

Er det andre forslag til vedtak? 

Så synes ikke….BANK  

 

 

Tar sak 5 opp til votering: 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner regnskap for Studentsamfunnet i Ås 2018 

Er det andre forslag til vedtak? 

Så synes ikke….BANK  

 

 

 

 

Kl. 1820 Sak 6  Foreløpige rapporter for 2018   Ordstyrer IJ. Sveen 

 

Her ber vi Oskar Aalde, Morten Gillerhaugen, Margit Fausko, Ingrid Gravseth Espnes, Per Fredrik 

Norderhov, om å komme frem på scena. Vi minner om tildelt taletid på maks 3 minutt per. 

 

Sak 6.1 Rapport for Samfunnsstyret 

Leder for Samfunnsstyret, Oskar Aalde, legger frem saken.  

Da åpner vi for spørsmål til sak 6.1 

 

Sak 6.2 Rapport fra Næringslivsutvalget 

Leder for Næringslivsutvalget, Morten Gillerhaugen , legger frem saken. 

Da åpner vi for spørsmål til sak 6.2 

 

Sak 6.3 Rapport for Tuntreet  

Redaktør i Tuntreet, Margit Fausko, legger frem saken 

Da åpner vi for spørsmål til sak 4.3 

 

Sak 6.4 Rapport frå UKA 2018 

UKE-sjef Ingrid Gravseth Espnes, legger frem saken.  

Da åpner vi for spørsmål til sak 6.4 

 



Sak 6.5 Rapport fra Kjernestyret 

Kjernestyrets leder, Per Fredrik Norderhov, legger frem saken. 

Da åpner vi for spørsmål til sak 4.5 

 

Tar sak 6 opp til votering: 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar sak 6 om foreløpige rapporter for Studentsamfunnet i år 2018 til 

orientering. 

Er det andre forslag til vedtak? 

Så synes ikke….BANK 

 

 

(Avtakking – kan flyttes til etter maten hvis vi har for dårlig tid.) 

 

 

 

Kl. 18.40  Avtakking av tillitsvalgte    Ordstyrer Inger J. Sveen 

Gir ordet til styreleder Oskar Aalde. 

 

 

 

Kl 1900 Pause       Ordstyrer Tord Hauge 

 

Da skal vi gi noen praktiske opplysninger. Nå er det ertesuppetid! Dere får ertesuppa i Anton 

Hjeltnes, med mulighet for å sitte ned i Bodegaen og Rosehagen. Vi ber om at dere er effektive, 

og levere tilbake serviset når dere er ferdige. Vi gjenopptar møtet presis kl. 19.30 med sak 7, 

Innkomne saker. 

 

 

 

Kl. 19.30 Gjenopptar møtet     Ordstyrer Tord Hauge 

Velkommen tilbake! Håper dere har nytt godt av ertesuppa det er lange tradisjoner for å ha på 
GF. Nå vil vi presisere at forretningsorden og god møtekultur fortsatt forutsettes.  
 
(Repetere hvordan man tiltaler GF.) 
 
Neste sak: Inkomne saker 
 

 



INFORMASJON OM STEMMING 

 

Kl. 19.30 Gjennomgang av mentometerknapper   Ordstyrer T.Hauge 

Obs: Hvor mange stemmeberettigede? Dvs. antall utdelte mentometerknapper 

 

Da skal vi ha en gjennomgang av hvordan vi stemmer. Vi benytter i kveld et nytt 

mentometersystem som gjør at det vil herske mindre tvil om hvorvidt du har fått stemt eller 

ikke. Alle mentometerknapper har hvert sitt nummer. Vi ordstyrere åpner og stenger 

avstemning. Her oppe hos oss får vi opp en oversikt over alle mentometerknappene som er delt 

ut her i kveld og vi ser hvem som har stemt og ikke. Vi ser ikke hva dere har stemt, men vi ser 

om dere har trykket, og på den måten kan vi forsikre oss om at alle som vil stemme får stemt.  

 

Når vi gjennomfører avstemning vil alternativene vises på skjermen her oppe. Det er alltid den 

siste knappen du har trykket på som vil telle i avstemningen. Det er også mulig å stemme 

blankt, men husk at når vi snakker om personvalg, så vil en blank stemme si at du ikke mener 

kandidatene på valg har vist seg verdige vervet/vervene de stiller til. 

 

Rutinen står også beskrevet på side 4 i sakspapirene.  

 

Vi kjører test! Eksempel på valg av tillitsvalgt ved Studentsamfunnet i Ås: 

1/A Bruno Sten 

2/B Willy Nickersen 

3/C Tor Pedo 

4/D Anne Dammen 

5/E Blank 

Da starter vi å stemme NÅ. BANK. Vente litt. BANK. Stemming avsluttet. 

Resultatet ble… 

 

Legger da til grunn at GFs deltagere er i stand til å bruke mentometerknapper under 

avstemninger. 

 

 

  



Kl. 19.40  Sak 7 Innkomne saker     Ordstyrer I.J. Sveen 

 

Her er det kommet inn én sak, en vedtektsendringssak fra Næringslivsutvalget, og vi vil be leder 

av Næringslivsutvalget, Morten Gillerhaugen, om å komme frem og legge frem saken.  

 

(Mens Morten går opp):  

Vedtekter er viktig for en organisasjon slik som Studentsamfunnet i Ås. Dette er de reglene og 

retningslinjene som de utøvende organene på Samfunnet må følge, og det er kun GF som kan 

gjøre endringer i disse. 

 

I følge vedtektene skal forslag til vedtektsendringer være levert Samfunnsstyret skriftlig senest 

7 dager før møtet. Forslag til endret ordlyd skal være bekjentgjort ved oppslag minst tre dager 

før møtet. Det er ikke anledning til å komme med endringsforslag i møtet. Forslag til endring 

må vedtas med minst 2/3 flertall blant de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes IKKE som 

avgitte.  

 

Vær så god Morten 

 

Takk for det, da åpner vi for spørsmål på sak 7.1.  

 

Da går vi til votering. 

 

Sak 7.1    (endring i lengden som karrieredagsansvarlig sitter i NU-styret) 

 

Endring av §3.6.4 omhandler lengden som karrieredagsansvarlig sitter i NU styret, og at denne 

endres fra tre perioder til to perioder.  

 

Alternativene er ja, nei, blankt. 
Og det stemmes. 
 

Da er forslaget til endring på §3.6.4 tatt til følge / ikke tatt til følge.  

 

 

 

  



Kl. 19.45  Sak 8 - Orienteringssaker     Ordstyrer I.J. Sveen 

 

Her har det blitt meld inn en sak, og vi ber leder av Studentsamfunnet, Oskar Aalde om å legge 

frem sak 8.1. om #AldriOK. 

 

Takk for det.  

 

Vi åpner for spørsmål til saken.  

 

Da går vi til votering 

 

Tar sak 6 opp til votering: 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar sake til orientering. 

Er det andre forslag til vedtak? 

Så synes ikke….BANK 

 

 
Kl 1955  Sak 9: Valg      Ordstyrer Inger J. Sveen 

Da er det klart for valg etter Studentsamfunnet i Ås sine vedtekter. Vi gjennomfører ett og ett 
valg om gangen. Vi tar de forskjellige styrer og organer etter tur, velger først leder for hvert 
styre, og deretter tar vi det vervet med flest forhåndsmeldte kandidater. 
 
Det vil bli mulig å stille spørsmål til kandidatene. Spørsmål kan sendes på SMS til det nummeret 

som står øverst på sliden på valget. Merk meldingen med hvilket verv det går til. Votering styres 

av ordstyrer.  

 
Valg er viktig for alle organisasjoner, og samtidig som det skal gjennomføres ryddig og med 
respekt for kandidatene, så er det også viktig at vi gjennomfører det på en effektiv måte.  
 
Vi foreslår følgende prosedyre: 

• Vervet presenteres med de forhåndsinnmeldte kandidatene. 

• Vi åpner så for om salen har andre forslag til kandidater. 

• Vi ber alle kandidatene som stiller til valg om å komme opp på scena for å presentere 
seg.  

• Vi åpner så for at kandidatene får inntil 3 minutter til å presentere seg selv. Det er ikke 
nødvendig med applaus etter hver presentasjon.  

• Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS: inntil 2 spørsmål per verv. Kandidatene får 
1 minutt til å svare hver. Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 

Når valget er ferdig, kan dere applaudere. 



 
Har Generalforsamlingen noen innvendinger mot foreslått prosedyre? 
Så synes ikke. 
 
Prosedyre i henhold til vedtektene: 
Kandidater velges inn med alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer, blanke stemmer inkludert. Det vil si: av alle avgitte stemmer (inkludert 
blanke) må kandidaten ha mottatt mer enn 50%. 
 
Dersom det er flere enn to kandidater, og ingen får alminnelig flertall av stemmene i første 
valgrunde, går de to kandidatene med flest stemmer videre til andre valgrunde.  
Dersom ingen av kandidatene får alminnelig flertall etter andre valgrunde, åpnes det for en ny 
runde med spørsmål til kandidatene, og det foretas omvalg i en tredje og siste valgrunde.  
Dersom fortsatt ingen av kandidatene får alminnelig flertall i tredje valgrunde, vil valget 
utsettes til ekstraordinær GF. 
 
Prosedyre §3.3.4. 

1. Dersom ingen av kandidatene oppnår alminnelig flertall ved første stemmeomgang:  
2. Omvalg med de to kandidatene med flest stemmer i 1. valgomgang. 
3. Dersom uavgjort her: åpnes for ny spørsmålsrunde fra salen, deretter omvalg. 

 
Erfaring fra Høst 2016:  

Vi åpnet for litt for mange spørsmålrunder. Det holder med 1 spmrund og 1-2 valgrunder uten 

ny spmrunde, egentlig. MEN flere spørsmål gjorde store utslag på valgresultatene, så dette er 

litt interessant … 

 

 

Kl  Sak 9.1:  Leder av Samfunnsstyret    Ordstyrer Tord Hauge  
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 

• Ane Magnussen 

• Ole Andreas Stigsrud 

• Anine Marie Lerbryggen Wichstad 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som nestleder i Samfunnstyret 



Kl Sak 9.1: Samfunnsstyret – Markedsføringssjef  Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 

• Lars Martin Hval 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som administrasjonssjef. 
 
Kl  Sak 9.1: Samfunnsstyret – Arrangementssjef  Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som arrangementssjef. 
 
 
Kl  Sak 9.1: Samfunnsstyret – Økonomisjef  Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 

• Inger Marie Rostad 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 



Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som konsertsjef. 
 
 

Kl  Sak 9.2: Tuntreet – redaktør       Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 

• Kaja Mie Botnen 

• Jardar Lindaas Bringedal 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som studentrepresentant til Kjernestyret. 
 
 
Kl  Sak 9.2: Næringslivsutvalget - Sponsoransvarlig    Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 
 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som studentrepresentant til Kjernestyret. 
 
 
  



Kl  Sak 9.2: Næringslivsutvalget - Arrangementsansvarlig   Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 
 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som studentrepresentant til Kjernestyret. 
 
 
Kl  Sak 9.2: Studentrepresentant til Kjernestyret    Ordstyrer     
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 
 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Deretter stiller vi spørsmål innsendt per SMS.  
Er det ingen innsendte spørsmål – går vi rett til avstemning. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som studentrepresentant til Kjernestyret. 
 
  



Kl  Sak 9.2: Valgnemnda, 2 representanter   Ordstyrer    
De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 

• Torbjørn Haugland Wistrøm 
 
 
 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Ordstyrerne foreslår at de XX kandidatene kun får 1 min til å presentere seg, og at vi i denne 
runden ikke åpner for spørsmål fra salen. 

• Kan GF gå med på ny valgprosedyre?  

• JA-ing i salen.  

• Det ser det ut som GF kan. 
 
Ordstyrerne ønsker å gjennomføre valget av to kandidater på følgende måte:  
Et gjennomføres en valgrunde per verv. Det vil si at det først gjennomføres en valgrunde blant 
de XX kandidatene vi har nå. Valgprosedyren følger så vedtektene: kandidater må ha mer enn 
halvparten av stemmene for å bli valgt, blanke stemmer inkludert. Får ingen av kandidatene det 
første runde, tar vi de to med mest stemmer opp til en ny runde. 
 
Etter å ha fått ut en kandidat av dette valget kjører vi en ny runde for å finne kandidat nr. 2. 
 
 
Presentasjonsrunde av kandidatene – 1 minutt per stk.  
 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
... er valgt som medlem av valgnemnda. 
 
 

  



Kl  Sak 9.2: Valgnemnda, 2. representant   Ordstyrer     

De forhåndsinnmeldte kandidatene er: 
[samme som fra runde 1 antakelig] 
 
Ønsker noen å benke andre kandidater fra salen? Det ser det (ikke) ut til – Hva er navnet ditt? 
Kan kandidatene komme til scenen for å presentere seg.  
Minner om at dere ikke applauderer etter presentasjonen 
 
Minner om at kandidater må ha mer enn halvparten av stemmene for å bli valgt, blanke 
stemmer inkludert. Får ingen av kandidatene det første runde, tar vi de to med mest stemmer 
opp til en ny runde. 
 
Avstemning: Leser opp kandidatene og valgalternativet 
Avstemning ÅPNES – BANK og AVSLUTTES – BANK 
.. er valgt som medlem av valgnemnda 
 
 
 

 
 
 
Kl 22.10 Sak 9: Eventuelt      Ordstyrer Tord Hauge 
Det er ingen innkomne saker  
 
Vi ber om at ingen nyvalgte forlater salen. De skal samles foran ved scena etter at møtet er 
over.  
 
 
 
 
Kl 22.12 Avslutning      Ordstyrer Tord Hauge 

Da ber vi om at ingen forlater salen. Vi gir ordet til Leder for Studentsamfunnet i Ås,  
Oskar Aalde. Takk for oss! 
 
 
Synger nasjonalsangen. 
 

 

 

 


