Referat fra generalforsamling i Filologisk Forening
6. juni 2012

Leder i Filologisk Forening, Hanne Smevik, åpnet generalforsamlingen 18.40.

1

Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne referatet fra generalforsamlingen, samt
tre personer til tellekorps.
• Ordstyrer: Anne Røv-Johnsen
• Referent: Endre Aalrust Kristoffersen
• Undertegnere: Axel Heidenreich og Henrik Bjørndalen
• Tellekorps: David Kai Christen Kristensen, Øyvind Nordsted Wedøe
og Jonas Andersen

2

Godkjenning av innkallelse og dagsorden.

Punkt 10 på dagsorden strykes, og punkt 11 flyttes til punkt 10. Innkalling
og dagsorden blir så godkjent.

3

Fremlegging av semesterberetninger fra samtlige
medlemmer av styret i FF.

Semesterberetningene legges frem uten nevneverdige kommentarer.
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4

Regnskap for foreningen.

Det legges frem et ønske om at budsjettet for 2011 bør være med neste gang
dette legges frem.
Det er også et ønske om at det neste gang legges ved en balanseoversikt over
kontoene FF disponerer.
Det lave resultatet skyldes innbrudd på kontoret.

5

Budsjett for foreningen.

Det kommenteres at utgiftene til vårballet er ført på en annen konto enn den
som heter «Uglefest/Vårballet», og at dette bør føres over til rett konto.
Budsjettet godkjennes med denne endringen.

6

Eventuelle statuttendringsforslag for Filologisk Forening og Uglebo.

Det foreligger ingen statuttendringsforslag.

7

Fastsettelse av neste semesters medlemskontingent.

Det fremlegges og godkjennes forslag om å beholde medlemskontingenten på
35 kroner.

8

Valg til følgende verv:

Følgende blir valgt til følgende verv:
• Leder: Hanne Smevik
• Nestleder: Ingrid Waage
• Økonomiansvarlig: Paul Lobas
• PR-ansvarlig: Kjersti Bergum
• Kulturansvarlig: Espen Holmen Grøtberg
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• Leder av redaksjonsgruppa: Silje Ulstein
• Skapansvarlig: Maja Oppegård
• Internansvarlig: Emmelie Klanderud
• Kjellermester: Sunniva Øyen

9

Eventuelt valg av nye medlemmer til Senatet.

Camilla Holm og Paul Jakob Kristiansen Moen velges inn i Senatet.

10

Eventuelt.

Ingen saker blir tatt opp på dette punktet.

Oslo, 4. juli 2012

Axel Heidenreich

Henrik Bjørndalen

Endre Aalrust Kristoffersen, referent
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