Møtereferat for generalforsamlingen 03.0316
Til stede: Tor Jan Derek Berstad, Ole Herman Schumacher Elgesem, Kristina Remme Vottestad,
Alex Egiazarov, Erik Gåserud, Magnus Thorstensen, Bartas Venckus, Jonas Christensen,
Nikolas Papaioannou, Edgar Andorsen
Fraværende: N/A
Møteleder: Tor Jan Derek Berstad
Referent: Nikolas Papaioannou

Saksliste:
1. Åpning av møtet
a. Møtet er åpnet kl. 17:23
2. Valg av referent
a. Nikolas Papaioannou ble valgt
3. Valg av møteleder
a. Tor Jan Derek Berstad ble valgt
4. Valg av referatkontrollører
a. Kristina Remme og Magnus Thorstensen ble valgt.
5. Godkjenning av dagsorden
a. Dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.
6. Styrets beretning
a. Som leder er det min jobb å mase på alle andre og sørge for ting som har blitt
gjort. Så ja. Har mast mye på de andre. Det har vært slitsomt. Vi hadde UPF 3 og 4 i
høst. Var rundt 22 deltagere på nummer 3 og 11 i skogen på nummer fire. Videre
falt nummer fem igjennom og dermed utsatt. Vi planlegger videre å ha tre eventer
dette semesteret.
b. TorJan: Har hjupet der det trengs.
c. Ole Herman Schumacher Elgesem: Har søkt penger og skrevet regnskap og
budsjett som dere kommer til å se senere
d. Magnus: Har i all hovedsak arrangert selve eventene som skulle holdes.

e. Bartas: Har jobbet med utstyret vårt. Prøver å finne løsninger på de gamle
problemene vi har hatt.
f.

Alex: Har jobbet mye med PR. Feks flyers og informasjon ovenfor eventer som
Foreningsdagen

g. Erik: Har jobbet med eventtekster og generelt har det ikke vært så mye å gjøre
som medlemsanvarlig
7. Presentasjon av Regnskap
a. Ole Herman presenterer regnskap
Regnskapet godkjent
1. Presentasjon og godkjenning av budsjett for høsten
a. Vi satser på å ha 3 arrangementer per semester. Satser også på å gjøre prisingen til
tider mer gunstig priser for eventene. Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.
Budsjettet godkjent
1. Vedtektsendringer:
a. Det foreslås å endre “§5 a) Generalforsamling holdes hvert semester og er
foreningens høyeste organ, henholdsvis i løpet av februar og september. Under
møte behandles eventuelle saker som er satt opp på dagsorden, styrets beretning
og regnskapet for forrige periode samt budsjettet for neste periode.” til en av
følgende:
i.

“Generalforsamling holdes hvert semester i løpet av mai/juni og
november/desember og er foreningens høyeste organ.”[...]

ii. “Generalforsamling holdes hvert semester i løpet av januar og september
og er foreningens høyeste organ.”[...]

Åpen avstemming med ett krav om 2/3 flertall om det skal endres:
10 stemmer for
Stemming for forslag 1 vs forslag 2:
forslag 1 : fire stemmer
forslag 2 : seks stemmer for

Vedtak: endelig vedtak blir:
“§5 a) Generalforsamling holdes hvert semester i løpet av januar og
september og er foreningens høyeste organ. Under møte behandles
eventuelle saker som er satt opp på dagsorden, styrets beretning og
regnskapet for forrige periode samt budsjettet for neste periode.”

b. Det foreslås nytt ledd i §7 som omhandler at hvert styremedlem har ansvar for
opplæring til den som tar over sitt verv (og at dette skal skje senest en måned
etter generalforsamlingen.)
i.

“hvert styremedlem har ansvar for opplæring til den som tar over sitt verv.
Dette skal skje senest en måned etter generalforsamlingen”

Avstemming: Enstemming stemt inn nytt ledd

Det foreslås å ha et system for “hvitebok”, en skriftlig opplæring/guide til hvordan
man skal gjøre oppgaver i hvert styreverv.
Åpen Avstemming: Enstemming at man ikke skal legge til sagt punkt

c. Det foreslås å endre §7 a)” Styret skal ha minst 6 og maks 8 styremedlemmer som
velges for ett semester og må inneholde; leder, nestleder, økonomiansvarlig,
PRansvarlig, utstyransvarlig og arrangementansvarlig. Disse stillingene velges av
flertallet i en generalforsamling.” til:
i.

“Styret skal ha minst 6 og maks 10 styremedlemmer som velges for ett
semester og må inneholde; leder, nestleder, økonomiansvarlig,
PRansvarlig, utstyransvarlig, medlemsansvarlig, arrangementansvarlig og
medlemsansvarlig og to styremedlemmer. Disse stillingene velges av
flertallet i en generalforsamling”.

ii. Det foreslås å legge til et eller flere styremedlem, eksempelvis:
“Nettansvarlig”, “Sekretær”, “Styremedlem”.

Avstemming for punkt 1)
9 stemmer for å forandre punktet; 1 avstår stemming
Avstemming for punkt 2)e
Avstemming om man ønskr å legge til nye verv:
3 stemmer for; 2 stemmer imot
5 avstår stemming

d. Det foreslås nytt ledd i §7 som tydeliggjør når nyvalgte verv skal inntre. Det
foreslås:
iii. “Vervet starter umiddelbart etter at opplæring har funnet sted.”
iv. “ Vervet starter umiddelbart og varer dermed fra generalforsamling til
generalforsamling.”

Avstemming om man ønsker endring i §7:
10 stemmer for
Avstemming om man ønsker punkt i/ii:
Avstemming for i: Ingen
Avstemming for ii: 10 Stemmer
Vedtak: Ledd ii legges til i §7

e. Det foreslås endring av “§5 g) En generalforsamling er kun gyldig dersom minimum
7 av medlemmene møter opp, men dersom foreningen har flere enn 35
medlemmer må minimum 20 % av medlemmene møte opp for at
generalforsamlingen skal være gyldig.” til
v. “...minimum 5 av medlemmene møter...” [...] “ minimum 15 %...”
vi. “...minimum 5 av medlemmene” (stryke %kravet)
Avstemming om man ønsker endring i vedtektene:
9 som stemmer for; 1 avstår stemming

Antall som ønsker i:
2 stemmer for i
Antall som ønsker ii:
7 stemmer for
Vedtak: Man forandrer paragrafen:
“§5 g) En generalforsamling er kun gyldig dersom minimum 5 av
medlemmene møter opp.”

f.

Det foreslås endring av §3c) “Minimum 50% av medlemmene i foreningen må være
studenter ved UiO. Innmelding av andre enn UiO studenter må godkjennes av
styret.” til:
vii. “Minimum 80% av medlemmene i foreningen må være studenter ved
UiO…”
Avstemming: 3 stemmer for; 4 stemmer mot
Vedtak: ingen forandring

g. Det foreslås nytt ledd i §3 Medlemsskap som sier at alle medlemmer av SiO/UiO
må oppgi sitt studentnummer.
Det foreslås å endre § 9a” Alle som er medlemmer av UiO Paintball
Forening må følge trivsels og spilleregler for å beholde sitt medlemskap.
Enhver som bryter disse reglene vil få en advarsel” til:
i.

“ For å delta på UPF sine arrangementer må deltakeren godkjenne
UPF sine trivsel og spilleregler. Dersom trivsels og spillereglene
brytes vil medlemmet få èn advarsel.”

Forslag endre teksten til: “ For å delta på UPF sine arrangementer må deltakeren
godkjenne UPF sine trivsel og spilleregler. Dersom trivsels og spillereglene brytes vil
medlemmet få èn advarsel.”
Avstemming: Enstemmig stemt å endre til ekstra forslag

h. Det foreslås å legge til § 9c”Alle deltakere på UPF sine arrangementer må følge
reglene som er satt for det arrangementet.”
Avstemming: Enstemming stemt å legge til paragrafen

j.

Det foreslås å legge til en ny paragraf: “ Styret kan ekskludere deltakere eller
medlemmer som begår alvorlige regelbrudd eller lovbrudd.”
Avstemming:
Åtte stemmer for; En frastår stemming

1. Valg av styremedlemmer:
a. Leder
i.

TorJan stiller

ii. TorJan velges med Akklamasjon
b. Nestleder
i.

Kristina stiller

ii. Kristina velges med Akklamasjon
c. Økonomiansvarlig
i.

Jonas stiller

ii. Jonas velges med Akklamasjon
d. PRansvarlig
i.

Alex stiller

ii. Alex velges med Akklamasjon
e. Arrangementansvarlig
i.

Erik stiller

ii. Erik velges ved akklamasjon
f.

Utstyrsansvarlig
i.

Bartas stiller

ii. Bartas velges ved akklamasjon

g. Medlemsansvarlig
i.

Magnus stiller

ii. Magnus velges ved akklamasjon
h. styremedlem *3
i.

Første
1. Ole Herman
2. Velges ved akklamasjon

ii. Andre
1. Edgar
2. Velges ved akklamasjon
iii. Tredje
1. Nikolas
2. Velges ved akklamasjon
Signaturer
Referent _________________________________________

Referatkontrollør 1 ___________________________________

Referatkontrollør 2 _____________________________________

