Referat fra generalforsamling i Filologisk Forening
14. mai 2013

Leder i Filologisk Forening, Ingrid Waage, åpnet generalforsamlingen 19.00.
1 Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne referatet fra generalforsamlingen, samt tre
personer til tellekorps.
Ordstyrer: Asbjørn Aursjø
Referent: Johannes Lande Wærness
Undertegnere: Kristine Amalie Gjesdal og Katrine Furu Dyvart
Tellekorps: Alexander John Smith-Hald, Silje Langerud og Paul Moen
2 Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Innkallelsen blir godkjent ved akklamasjon. På dagsorden
blir det foreslått å stryke pkt 10 og velge valgkomité i Uglebo. Vedtatt.
3 Fremlegging av semesterberetninger fra samtlige medlemmer av styret i FF. Semesterberetningene
legges frem uten nevneverdige kommentarer.
4 Regnskap for foreningen. Regnskapet legges frem. Vedtas.
5 Budsjett for foreningen. Forslag av endring slik at posten for styremiddag fjernes, og at det legges
til en post for leie av utstyr. Forslaget vedtas. Budsjettet med endringer vedtas med akklamasjon.
6 Eventuelle statuttendringsforslag for Filologisk Forening og Uglebo.
Filologisk Forening:
Endringsforslag 1: Under punkt 1-5 om livsvarlige medlemmer: "Senatet utnevner livsvarige
internmedlemmer i enighet med styret" erstattes med "livsvarig internmedlemskap vedtas med 2/3
flertall av hovedforsamlingen og simpelt flertall av senatet, i fellesskap. Alle internmedlemmer kan
nominere til livsvarig medlemskap. Forslaget vedtas.
Endringsforslag 2: Punkt 2-2a: "Internansvarlig" legges til. Forslaget vedtas.
Endringsforslag 3: Punkt 3-6: "Punkt 6 utgår i vårsemesteret med mindre det foreligger forslag til
revidert budsjett." endres til "Punkt 5 utgår i vårsemesteret med mindre det foreligger forslag til
revidert budsjett." Forslaget vedtas.
Endringsforslag 4: §2-2, punkt g: Endre «kontaktperson» til «leder» Forslaget vedtas
Endringsforslag 5: §2-4: Endre denne til «IT-driftsgruppa ledes av nestleder, og har ansvaret for
vedlikehold av FF sine datamaskiner, printere og annet elektronisk utstyr, samt drift av foreningens
nettsider.» Forslaget vedtas.

Endringsforslag 6: Endre «utvalg» til «gruppe» (i rett form) i følgende punkter: §2-2, punkt p og §2-5,
punkt c. Forslaget vedtas.
Endringsforslag 7: §2-5, punkt a: Stryke «Leder av redaksjonsgruppa velges på generalforsamlingen
for ett semester.». Forslaget vedtas.
Endringsforslag 8: §3-2: Stryke «samt eventueltsaker». §3-6: Stryke punkt 11. Forslaget vedtas.
Endringsforslag 9: §3-6: Stryke punkt 10. §3-12: Endre denne til: «FF og Uglebo har felles valgkomité,
som velges av Uglebos Generalforsamling. Valgkomiteen er regulert i foreningen Uglebos statutter.
Dersom foreningen Uglebo ikke er aktiv, eller valg av valgkomité ikke står på dagsorden til Uglebos
generalforsamling, skal valgkomité velges av FFs Generalforsamling. Det samme gjelder dersom
Uglebos statutter ikke regulerer valgkomiteen på følgende måter: - Valgkomiteen skal også fungere
som valgkomité for FF. - Valgkomiteen velges blant internmedlemmer og skal bestå av tre
medlemmer hvorav minst ett medlem skal være fra Sentatet. Så fremt det er mulig skal
valgkomiteens øvrige medlemmer bestå av ett medlem fra det påtroppende styret i FF eller Uglebo,
samt en representant blant øvrige internmedlemmer. * Medlemmer av valgkomiteen kan ikke stille
til valg som leder, nestleder eller kjellermester.» Forslaget vedtas.
Endringsforslag: §3-9: Skrive om til «Avstemninger trenger ikke være hemmelig selv om det finnes
mer enn ett alternativ. Hemmelig avstemming avholdes dersom minst én stemmeberettiget krever
dette. Avstemminger avgjøres ved simpelt flertall med mindre annet er spesifisert i statuttene.» §310: Stryke «Hemmelig valg avholdes dersom minst én stemmeberettiget krever dette.» Forslaget
vedtas.
Endringsforslag 10: Legg til «Forslag til statuttendringer hvis eneste formål er retting av skrivefeil kan
godkjennes eller underkjennes som ett punkt.» §3-11: Stryk «Forslag til statuttendringer hvis eneste
formål er retting av skrivefeil kan godkjennes eller underkjennes som ett punkt.» Forslaget vedtas.
Endringsforslag 11: §2 - 3 rediger siste setning til å lyde: "...gir sine medlemmer, studenter ved
fakultetet og andre på universitetet et allsidig tilbud. Forslaget vedtas.
Uglebo:
Endringsforslag 1: Under punkt 2:
Om undergruppene 2-1: Uglebos styre har møte-, tale- og stemmerett i hovedforsamlingen og er i
fellesskap ansvarlige for Uglebos drift og økonomi.
2-2: Bargruppa består av skjenkemestere og ledes av kjellermester. Bargruppa er ansvarlig for daglig
drift av alle arrangementer med alkoholservering.
2-3: Vaktgruppa består av vaktene og ledes av sikkerhetsansvarlig. Vaktgruppa er ansvarlig for orden
og sikkerhet under alle større arrangementer med alkoholservering.
2-4: Musikkgruppa består av djene og ledes av musikkansvarlig.
2-5: Kafégruppa består av de dagansvarlige og ledes av kaféansvarlig. Kaféen er Uglebos alkoholfrie
alternativ til eksterne og interne. Derfor skal alle interne og eksterne arrangementer i regi av
kafégruppa være alkoholfrie. Forslaget vedtas

Endringsforslag 2: Endre «utvalg» til «gruppe» (i rett form) i følgende punkter: Uglebos §3-12, punkt
5. Forslaget vedtas.
Endringsforslag 3: §3-3: Stryk punkt 7 og §3-6: Stryk punkt 10. Forslaget vedtas.
Endringsforslag 4: §3-12: Stryke «Valgkomiteen velges som punkt 11 på generalforsamling, og
følgende regler gjelder:» i første linje, endre «Uglebo» til «FF» i punkt 2, endre punkt 4 til
«Valgkomiteen skal finne skikkede kandidater til de verv som skal besettes på neste
generalforsamling. Disse vervene inkluderer styreverv i både FF og Uglebo, valgkomité og Senatet.»
Forslaget vedtas.
Endringsforslag 5: Uglebos §3-9: Skrive om til «Avstemninger trenger ikke være hemmelig selv om
det finnes mer enn ett alternativ. Hemmelig avstemming avholdes dersom minst én
stemmeberettiget krever dette. Avstemminger avgjøres ved simpelt flertall med mindre annet er
spesifisert i statuttene.» Forslaget vedtas.
7 Fastsettelse av neste semesters medlemskontingent. Medlemskontigenten settes til 35 kroner ved
akklamasjon.
8 Valg til følgende verv:
Følgende blir valgt til følgende verv:
Leder: Ingrid Waage
Nestleder: Espen Grøtberg
Økonomiansvarlig (styremedlem): Sigurd Hovd
PR-ansvarlig (styremedlem): Kjersti Bergum
Kulturansvarlig (styremedlem): Silje Langerud
Leder av redaksjonsgruppa (styremedlem): Aurora Jacobsen
Skapansvarlig (styremedlem): Hanna Wigen
Internansvarlig (styremedlem): Emmelie Klanderud
Kjellermester (styremedlem): Ane Nordsteien Nielsen

9 Eventuelt valg av nye medlemmer til Senatet.
Sunniva Øyen og Andrea Shaw blir valgt inn i Senatet ved akklamasjon.

Oslo, 16. mai 2013

-------------------------------------------------Kristine Amaile Gjesdal (sign)

-------------------------------------------------Katrine Furu Dyvart (sign)

-----------------------------------------------------------------Referent: Johannes Lande Wærness (sign)

