Referat fra generalforsamling i Filologisk Forening
14. desember 2011

Leder i Filologisk Forening, Cathrine Beck Kæmpe, åpnet generalforsamlingen 18.30.
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Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne referatet fra generalforsamlingen, samt
tre personer til tellekorps.
• Ordstyrer: Øyvind Nordsted Wedøe
• Referent: Endre Aalrust Kristoffersen
• Undertegnere: Cathrine Beck Kæmpe og Stein Trygve Stabekk
• Tellekorps: Martin Bore, Håkon Myhre og Anna Buduson
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Godkjenning av innkallelse og dagsorden.

Innkallelsen blir godkjent ved akklamasjon. På dagsorden blir det foreslått,
og vedtatt, at punkt 7 flyttes til punkt 4, og at punkt 4, 5 og 6 flyttes ett
hakk ned.
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Fremlegging av semesterberetninger fra samtlige
medlemmer av styret i FF.

Semesterberetningene legges frem uten nevneverdige kommentarer.

1
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Fastsettelse av neste semesters medlemskontingent.

Det legges frem forslag om å sette semesterkontengenten til 35 eller 50 kroner.
Forslaget om 35 kroner vedtas med simpelt flertall.
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Regnskap for foreningen.

Regnskapet legges frem. Det understrekes at regnskapet kun er foreløpig.
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Budsjett for foreningen.

Budsjettet legges frem uten kommentarer, og godkjennes ved akklamasjon.
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Eventuelle statuttendringsforslag for Filologisk Forening og Uglebo.

Filologisk Forening:
• Forslag om å legge til et nytt punkt 1-4e): «IT-driftsgruppa». Det gamle
punkt e) blir flyttet til f). Forslaget vedtas.
• Forslag om følgende endringer:
– Stryk «IT-ansvarlig» i §2-2a).
– Stryk 2-2 h), flytt etterfølgende punkter opp.
– Legge til ny §2-5: «IT-driftsgruppa har ansvaret for vedlikehold av
FF sine datamaskiner, printere og annet elektronisk utstyr, samt
foreningens nettsider.». De etterfølgende punktene flyttes ett hakk
ned.
– Stryk §3-6 9-d), og flytte ettefølgende punkter ett hakk opp.
Forslaget blir vedtatt.
• Forslag om å legge til punktum etter siste forekomst av ordet «Æresmedlemmer». Forslaget vedtas.
• Forslag om å endre §2-6 c) til følgende: «Investeringer i Uglebo over
Uglebos konto på mer enn 15000 kroner og som ikke er direkte knyttet
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til innkjøp av varer for videresalg, behandles av hovedforsamlingen.»
Forslaget vedtas.
• Forslag om å endre §2-2 f) til følgende: «Nestleder er leders stedfortreder og referent i Hovedforsamlingen samt kontaktperson for ITdriftsgruppa. Hvis både nestleder og leder er fraværende, er økonomiansvarlig ansvarlig for foreningens daglige drift.» Forslaget vedtas.
• Forslag om følgende endringer:
– Endre §2-2 j) til «PR-ansvarlig er sammen med kulturansvarlig
leder for PR- og kulturgruppa, nærmere bestemt markedsføring.»
– Endre §2-2 k) til «Kulturansvarlig er sammen med PR-ansvarlig
leder for PR- og kulturgruppa, nærmere bestemt kulturtilbud.»
– Endre §2-3 til «Om PR- og kulturgruppa
PR- og kulturgruppa har ansvaret for markedsføring av foreningen
og dens aktiviteter, skal utvikle foreningens profil som en kulturell
og faglig forening, jevnfør §1-1. PR- og kulturgruppa skal bidra
til at FF gir sine medlemmer et allsidig tilbud.»
– Stryke §2-4, og flytte de etterfølgende punktene ett hakk opp.
Forslaget faller.
• Forslag om følgende:
– Endre §2-2 j) til «PR-ansvarlig er sammen med kulturansvarlig
leder for PR- og kulturgruppa, og har ansvar for markedsføring.»
– Endre §2-2 k) til «Kulturansvarlig er sammen med PR-ansvarlig
leder for PR- og kulturgruppa, og har ansvar for kulturtilbud.»
– Endre §2-3 til «Om PR- og kulturgruppa
PR- og kulturgruppa har ansvaret for markedsføring av foreningen
og dens aktiviteter, skal utvikle foreningens profil som en kulturell
og faglig forening, jevnfør §1-1. PR- og kulturgruppa skal bidra
til at FF gir sine medlemmer et allsidig tilbud.»
– Stryke §2-4, og flytte de etterfølgende punktene ett hakk opp.
Forslaget vedtas.
• Forslag om å sette inn nytt punkt i §3-3: «Styret skal gjøre statuttene
tilgjengelig for alle foreningens medlemmer senest 14 dager før generalforsamlingen via foreningens nettsider, ved oppslag eller på e-post.
Medlemmer skal informeres om at de er tilgjengelige og hvilken frist
disse har for å fremme forslag.» Forslaget faller.
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• Forslag om å sette inn nytt punkt i §3-3: «Styret skal gjøre statuttene
tilgjengelig for alle foreningens medlemmer senest 14 dager før generalforsamlingen via dertil egnede kanaler. Medlemmer skal informeres om
at de er tilgjengelige og hvilken frist disse har for å fremme forslag.»
Forslaget vedtas.
• Forslag 15: Vedtas. Forslag om å flytte «Valg av valgkomite» til punkt
11 på dagsorden. Det gamle punkt 11 blir nytt punkt 12. Forslaget
vedtas.
Uglebo:
• Forslag om å endre §1-1 slik at «... skal ivareta studentenessosialeog
fagligetilhørighetved fakultetet» blir «... skal ivareta studentenes sosiale og faglige tilhørighet ved fakultetet.» Forslaget vedtas. Forslag om
følgende:
– Endre §2e) til «Styret i Uglebo bør bestå av: Kjellermester, funksjonæransvarlig, innkjøpsansvarlig, trivselsansvarlig, vaktmester,
musikkansvarlig, utlånsansvarlig, økonomiansvarlig, kaféansvarlig
og styreleder.»
– Endre §2o) til «Trivselsansvarlig er ansvarlig for å skaffe trivselsoperatører til alle arrangementer i Uglebo, og har ansvar for
trivselsrutinene i Uglebo.»
– Legge til ny §2p): «Trivselsoperatører har tidvis anledning til å
fungere som trivselsreparatører. Det er bedre med to trivselsoperatører enn ingen trivselsoperatører.»
– Legge til ny §2q): «Vaktmester er ansvarlig for å reparere, revidere, registrere, reflektere, reformere, revitere, resultere, revultere,
respektere, reglerere samt respirere.» Etterfølgende punkter flyttes to hakk ned.
Forslaget trekkes.
• Forslag om å endre §2f) til «Alle som velges til verv i Uglebo av dennes
Generalforsamling ...». Forslaget vedtas.
• Forslag om følgende endringer:
– Endre §2-e) til «Styret i Uglebo bør bestå av: Kjellermester, funksjonæransvarlig, innkjøpsansvarlig, sikkerhetsansvarlig, musikkansvarlig, utlånsansvarlig, to økonomiansvarlige, økonomiassistent,
kaféansvarlig og styreleder.»
– Endre den siste setningen i §2-g) til «Dette gjelder ikke kjellermester og de økonomiansvarlige.»
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– Endre forekomstene av «økonomiansvarlig» til «de økonomiansvarlige» i §2-l.
– Legge til nytt §2-m): «Økonomiassistenten er assisten for de økonomiansvarlige.» Etterfølgende punkter flyttes ett hakk ned.
– Endre §3-5 c) Til «Valg av økonomiansvarlige for Uglebo.»
– Endre §3-6 8 a) til «To økonomiansvarlige»
– Legge til §3-6 8 b): «Økonomiassistent». Etterfølgende punkter
flyttes ett hakk ned.
Forslaget faller. Forslag om følgende endringer:
– Endre §2 e) til «Styret i Uglebo bør bestå av: Kjellermester, funksjonæransvarlig, innkjøpsansvarlig, sikkerhetsansvarlig, musikkansvarlig, utlånsansvarlig, økonomiansvarlig, kaféansvarlig kaféfunksjonæransvarlig, og styreleder. To eller flere av vervene kan
kombineres, men økonomiansvarlig kan ikke kombineres med andre verv.»
– Legge til ny §3-6 8 h): «Kaféfunksjonæransvarlig».
Forslaget vedtas.
• Forslag om å endre §2r) til «Styremedlemmer i FF har tiltredelsesrett
med tale- og stemmerett på Uglebos styremøter.» Forslaget vedtas.
• Forslag om å endre den andre setningen i den andre §2t) til «Styremøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de stemmeberettigede i FFs
hovedforsamling er til stede.» Forslaget faller.
• Forslag om å gjøre den andre forekomsten av §2t) til §2u). Forslaget
vedtas.
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Valg til følgende verv:

Følgende blir valgt til følgende verv:
• Leder: Hanne Smevik
• Nestleder: Camilla Holm
• Økonomiansvarlig: Eivind Nyhus
• PR-ansvarlig: Sigrun Melby Gjengset
• Kulturansvarlig: Ingrid Mentzoni
• Leder av redaksjonsgruppa: Tuva Marie Engdal
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• Skapansvarlig: Paul Moen
• Internansvarlig: Ingrid Waage
• Kjellermester: Sunniva Øyen
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Eventuelt valg av nye medlemmer til Senatet.

Cathrine Beck Kæmpe blir valgt inn i Senatet ved akklamasjon.
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Eventuelt.

Ingen saker blir tatt opp på dette punktet.

Oslo, 15. desember 2011

Cathrine Beck Kæmpe

Stein-Trygve Stabekk

Endre Aalrust Kristoffersen, referent
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