Referat Generalforsamling FF – 2013-12-05
Forkortelser:
S = Svar
FF = Filologisk Forening
Akkl. = Akklamasjon.
1. Valg av ordstyrer. Sunniva ved akklamasjon. Valg av referent. Alexander ved akklamasjon.
Valg av to til å undertegne : Ane og Espen valgt ved akkl.
Valg av 3 til tellekorps: Therese, Stein T og Hanna
2. Godkjent innkaling & Dagsorden: Endre foreslår å stryke punkt 10 & 11. Vedtatt ved akkl.
Godkjent ved akkl.
3. Fremlegging av semesterberetninger.
Leder: Ingenting å tilføye. Ingen spørsmål.
Nestleder: Ingenting å tilføye. Ingrid spør: det var mye kluss med referat, men nå er
brønnøysundregistreringen i boks.
Økonomi FF: Ingenting å tilføye. Ingen spørsmål.
PR: Ingenting å tilføye. Ingen spørsmål.
Kulturansvarlig: Ikke til stede. Ingen spørsmål.
Filologen: Ingen kommentar. Ingen spørsmål.
Skapansvarlig: Ingen å tilføye. Ingen spørsmål.
Internansvarlig: Ikke til stede. Ingen spørsmål.
Kjellermester: Ingen kommentar. Ingen spørsmål.
4. Regnskap for foreningen. Økonomi FF presenterte regnskapet for å gjøre det leselig. Det ble
presisert at dette regnskapet ikke var ferdig for året enda. Etter lesing kom Økonomi FF med
flere kommentarer. Medlemssalgsinntektene ble kommentert i særlig stor grad og det ble forklart
hva Uglefondet var. Underskuddet må sees i sammenheng med dette. Renter vil også komme
som inntekt på slutten av året. Spørsmål ble stilt. Endre: Har vi penger? S: Penger på bok. Endre:
Kan vi neste gang legge til balanseregnskapet? S: vi har ikke løpende oversikt for FF, dette må
legges til ved godkjenningen neste genfors. Ingen flere spørsmål.
5.Budsjett for foreningen. Økonomi FF presenterte budsjettet for å gjøre det leselig.
Medlemsskapstall er budsjettert med den forutsetningen at det styret som blir valgt til neste år
klarer å snu trenden nevnt ovenfor. Det ble åpnet for spørsmål. Kjersti: Skal vi øke gaveposten
med tanke på at vi ikke har fått nok i år? S: Økte kostnader ved andre foreningers feiringer har
vært grunnet et spesielt år. Øyvind: 7115 er grunnet Vårball, men Uglebo blir også 20år gammel.
Er dette noe vi burde satse på. FORSLAG: Øke post 7115 med 20 000. Christiane: Hvor mye er
Uglefondet verdt? S: En sunn slump penger. Ingrid: Motforslag. FORSLAG: Øke post 7115
med 35 000 Stein Trygve: Kan man øke billettinntekene på vårballet med denne satsingen? S:
50kr er budsjettert. Økonomi FF presiserte at ettersom dette er et jubileum kan man gjøre det
“stort” og dermed øke inntektene. Stein Trygve: Er dette tenkt som et stort arrangemang? S: Det
må styret få bestemme. Ingrid: Blir mye med to arrangemanger. Derfor vil hun stryke sitt gamle
forslag og stille nytt forslag FORSLAG: Øke s post 3125 med 4000. Sigurd: FORSLAG: Øke

post 3125 med 8000. Det ble diskutert om man ville satse på å gjøre dette arrangemanget stort.
Christiane kom med to forslag. FORSLAG: Øke post 3125 til 15 000. FORSLAG: Øke post
3125 til 20 000.

FORSLAG: Øke post 7115 med 20 000. Resultat: Trukket og ikke opprettholdt.
FORSLAG: Øke post 7115 til 50 000. Resultat: Trukket og ikke opprettholdt
FORSLAG: Øke salg av billetter post 3125 til 13500 : Resultat: 21 for. Det sto.
FORSLAG: Øke salg av billetter post 3125 til 17500 : Fallt til fordel for det ovenfor.
FORSLAG: Øke post 3125 til 15 000. Resultat: Falt
FORSLAG: Øke post 3125 til 20 000. Resultat: Falt
Det ble stemt over Christiane sitt forslag og det falt.
Deretter ble det stemt over Sigurd sitt forslag og det falt.
VEDTATT: FORSLAG: Øke salg av billetter post 3125 til 13500 :
Budsjettet ble så vedtatt med ⅔ flertall.
Budsjettet ble så godkjent enstemmig.
6. Eventuelle statuttendringsforslag for FF og Uglebo.
Søren Dopker fremmet følgende stattutendringsforslag:
Uglebo: “Punkt 2-p: Endre “dagansvarlige” til “kaffemestre” og gjøre den samme
endringen på alle etterfølgende punkter der det står “dagansvarlige” i statuttene.
Senatet representert ved Andrea presenterte stattutendringsforslagene. Det var kommet inn et
forslag fra Søren. Han presenterte så sitt forslag om å endre tittelen på de dagansvarlige til
kaffemestre.
E: Spurte om det var kafè eller kaffe. S: Kaffe. Som på skjortene. Charlotte: Spurte om det skulle
være den rette grammatiske formen av hvert ord. S: Ja. Stein Trygve: Påpekte at det ikke fantes
noe “Punkt 2-p:”, men at det var “Punkt 2.1-p”. Det ble så stemt over om forslaget kunne
bearbeides grammatisk og funksjonelt slik at det stod riktig i statuttene. VEDTATT.
Vedtatt enstemmig.
VEDTATT STATUTTENDRINGSFORSLAG: “Punkt 2-p: Endre “dagansvarlige” til
“kaffemestre” og gjøre den samme endringen på alle etterfølgende punkter der det står
“dagansvarlige” i statuttene.
7. Fastsettelse av neste semesters medlemskontingent.
Ordstyrer la til grunn at den skulle bli på 35. Ingen andre forslag kom. Godkjent ved akkl.
8. Valg til følgende verv:
Ordet ble gitt til valgkomiteen.
a) Leder : Innstilt Søren Dopker. Stiller. Valgt ved akkl.
b) Nestleder : Innstilt Kjersti Bergum. Stiller: Valgt ved akkl.
c) Økonomiansvarlig FF: Innstilt: Linn Emmelie Klanderud. Stiller: Valgt ved akkl.

d) PR-ansvarlig: Innstilt: Therese Johannesen. Stiller: Valgt ved akkl.
e) Kulturansvarlig: Innstilt: Charlotte Vardehaug. Stiller. Valgt ved akkl.
f) Leder for redaksjonsgruppa. Innstilt: Aurora Jacobsen. Stiller. Valgt ved akkl.
g) Skapansvarlig. Innstilt: Hanna Wigen. Stiller. Valgt ved akkl.
h)Internansvarlig. Innstilt: Jonas Andersen. Stiller. Valgt ved akkl.
i) Kjellermester. Innstilt: Ane Nordsted Nielsen. Stiller. Valgt ved akkl.
9. Eventuelt valg av nye medlemmer til Senatet.
Valgkomiteen presenterte.
Ingrid Waage. Stiller. Valgt ved akkl.
Generalforsamligen var dermed sluttet.

