
Referat fra generalforsamling 15.11.07 

!
1. Godkjennelse av innkalling 

Godkjennes uten kommentarer 

2. Godkjennelse av dagsorden 

Godkjennes uten kommentarer 

3. Valg av ordstyrer og referent 

Formann Anders Schau Knatten velges som ordstyrer, og sekretær Ole Ivar 
Ulven velges som referent. 

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Peter Hoff og Kristine Kostøl velges. 

5. Valg av to personer til å plukke papirfly 

Rafael Lukas Moe og Lars Storjord klappes inn. Det kan legges til at formann 
Anders Schau Knatten senere påtar seg en del av ansvaret for å plukke 
papirfly etter uheldig kasting av fly. 

6. Regnskaper, etter en redegjørelse for RFs totale økonomi.  

Regnskapet godkjennes med kommentarer om at det er brukt mye penger 
og at salg av enkelte varer er ført på en litt spesiell måte. 

7. Budsjettrammer. På høstens generalforsamling vedtas budsjettrammer for 
neste år. På vårens generalforsamling kan budsjettrammene revideres.  

To forslag er lagt frem, ett fra Hovedstyret og ett fra Steffen Sjursen. Det 
kommenteres at ingen av forslagene budsjetterer med overskudd på ølsalg 
for vårsemesteret, men det begrunnes med at innkjøp for året ganske enkelt 
er delt på to, mens salg er budsjettert forskjellig vår og høst, og at hovedmålet 
er at budsjettet skal stemme for året som helhet. Budsjettforslaget fra Steffen 
Sjursen vedtas. 

8. Eventuelle lovendringsforslag  

Alle referanser er til dokumentet «Desisjonsutvalgets fremlegg på 
Realistforeningens generalforsamling». Punktet starter med diskusjon om et 
humoristisk forslag fra Robert Bauck Hamar, og som ventet trekkes forslaget. 



1.1 Legge til Husbjørnen som fast utvalg 

Forslaget vedtas med stort flertall. 

1.2 Omstrukturering av informasjonsstyret 

Vedtatt med knapt flertall. Dette medfører også endring av dagsordenens 
punkt 12 f) til Blæstsjef. 

1.3 Endring av web-ansvarlig til IT-ansvarlig 

Forslaget vedtas med stort flertall. 

1.4 Minstegrense for settedyktighet 

Forslaget vedtas ikke. 

1.5 Inkludere Kjellermester i Arrstyret 

Forslaget trekkes til fordel for forslag 3.1. 

1.6 Revisjonsutvalget 

Vedtas med stort flertall. 

1.7 Forretningsfører og ØU 

Forslaget trekkes til fordel for forslag 3.2. 

3.1 Kjellermester inn i Arrstyret 

Vedtas med stort flertall. 

3.2 Forretningsfører og ØU 

Vedtas med stort flertall. 

Et stort antall forslag var trukket før generalforsamlingen startet, ingen krevde disse 
realitetsbehandlet. 

9. Eventuelle resolusjoner 

Ingen resolusjonsforslag var kommet inn. 

10. Semesterberetninger  

Semesterberetningene tas til etterretning. 

11. Fastsettelse av kontingenter 

25 kroner foreslås, og overraskende nok kommer det ikke noe forslag om 20 
kroner. Neste semesters kontingent settes dermed til 25 kroner. 



12. Valg av tillitsvalgte:  

Det blir her gjort enkelte endringer i rekkefølgen av valgene, siden enkelte 
personer ønsket å stille i flere valg. Det følgende er rekkefølgen valgene 
faktisk ble foretatt i. 

6a) Formann (§9b)  

Øyvind Aardal stiller som eneste kandidat, og klappes inn. 

6c) Arrangementsjef (§9b)  

Elina Melteig og Ole Ivar Ulven stiller til valg. Elina vinner skriftlig avstemning. 

6e) Kjellermester(§9b)  

Christian O. Alme og Pål Tobiassen stiller til valg. Christian vinner skriftlig 
avstemning. 

6d) Fagsjef (§9b)  

Peter Hoff stiller til gjenvalg uten motkandidat, og klappes inn. 

6f) Blæstsjef (§9b)  

Torunn Kjelstad stiller til valg som eneste kandidat, og klappes inn. Det kreves 
protokollført at Anders Dahlen og Øystein Larsen synes egen tegning av et 
kjønnsorgan er bedre enn Torunns tegning av fisken Frode. 

6g) Kafesjef (§13a)  

Halvor Kjellesvig klappes inn som eneste kandidat. 

6b) Sekretær (§9b)  

Hanne Fjeldskår og Ole Ivar Ulven stiller til valg. Ole Ivar vinner skriftlig 
avstemning med knapp margin. Det kan for øvrig legges til at 
Desisjonsutvalget i første omgang var i tvil om hvem som vant. 

6h) To Skjenkemestre (§13a)  

Uvanlig mange stilte til valg: Helene Storseth, Pål Tobiassen, Tommy Andersen, 
Lars Storjord, Thomas Hannestad, Marius C. Vold og Sivert Hatteberg. Pål 
Tobiassen og Lars Storjord vinner skriftlig avstemning. 

6i) To medlemmer til Økonomiutvalget (§14a)  



Kristian Heimdal klappes inn som frivillig. Steffan Gullichsen klappes inn etter 
en anelse overtalelse. 

6j) Leder av Økonomiutvalget (§14a)  

Ketil Tveiten stiller til valg, og klappes inn. 

6k) Ett medlem til Desisjonsutvalget (§15a)  

Det måtte her velges to medlemmer, siden Øyvind Aardal måtte trekke seg et 
semester før tiden for å bli formann. Ingeborg Roberta Dyrhaug velges inn for 
semesteret Øyvind hadde igjen, og Arne Joakim Bunkan velges inn som nytt 
medlem. 

6l) Minst ett medlem til Revisjonsutvalget (§16a)  

Det skulle dette semesteret kun velges ett medlem til Revisjonsutvalget. Ngân 
Nguyen stiller til valg, og klappes inn.  

6m) Formann i Regi (§17a)  

Fredrik Vogel stiller til gjenvalg nok en gang, og klappes inn. 

!
!
Referatet er totalt på fire sider. I tillegg kommer Desisjonsutvalgets fremlegg 
med 9 sider. 
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Ole Ivar Ulven 

Referent 

!
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Kristine Kostøl      Peter Hoff


