
Referat fra Generalforsamling 18.04.07 !!
Generalforsamlingen startet kl. 18.25. !
1. Godkjennelse av innkalling 
Desisjonsutvalget kommenterte at den offisielle innkallelsen ble sendt ut for sent, 
grunnet feriedager, men anbefalte like fullt at innkallelsen ble godkjent på grunnlag 
av tidligere utsendt informasjon om tidspunkt for Generalforsamling.  Innkallelsen ble 
godkjent. !
2. Godkjennelse av dagsorden 
Følgende forslag til dagsorden fra Desisjonsutvalget ble behandlet: !
1. Godkjennelse av innkalling 
2. Godkjennelse av dagsorden 
3. Valg av ordstyrer og referent 
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
5. Valg av to hovedstyremedlemmer til å plukke papirfly 
6. Regnskaper, etter en redegjørelse for RFs totale økonomi 
7. Budsjettrammer. På høstens generalforsamling vedtas budsjettrammer for neste 
år. 
På vårens generalforsamling kan budsjettrammene revideres 
8. Eventuelle lovendringsforslag 
9. Resolusjoner 
10. Semesterberetninger 
11. Fastsettelse av kontingenter. 
12. Valg av tillitsvalgte: 
a) Formann (§8b) 
b) Sekretær (§8b) 
c) Arrangementsjef (§8b) 
d) Fagsjef (§8b) 
e) Kjellermester(§8b) 
f) Informasjonssjef (§8b) 
g) Kafesjef (§12a) 
h) To Skjenkemestre (§12a) 
i) To medlemmer til Økonomiutvalget (§13a) 
j) Leder av Økonomiutvalget (§13a) 
k) Ett medlem til Desisjonsutvalget (§14a) 
l) Minst ett medlem til Revisjonsutvalget (§15a) 
m) Formann i Regi (§16a) 
n) Forretningsforfører i Regi (§16a) 
o) Internansvarlig !
Generalforsamlingen vedtar å stryke punktene 5, 7 siden det ikke var innkommet 
noen endringsforslag til budsjettrammene samt 12 m) siden vervet ikke skulle velges 
på dette semesterets Generalforsamling. Dagsorden ble deretter godkjent. !
3. Valg av ordstyrer og referent 



Formann Henning Vangli stiller som ordstyrer. Valgt ved akklamasjon. 
Sekretær Ole Ivar Ulven stiller som referent. Valgt ved akklamasjon. !
4, Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Christian Odin Alme og Steffen Sjursen stiller. Velges ved akklamasjon. !
5. Strøket !
6. Regnskaper, etter en redegjørelse for RFs totale økonomi 
ØU-leder Anne-Lene Mathisen informerer om at det har gått ut en god del penger til 
Biørnegildet og oppussing av RF-kjelleren siste semester. Til tross for det er 
økonomien tilfredsstillende.  Regnskapet godkjennes. !
7. Strøket !
8. Eventuelle lovendringsforslag 
Lovendringsforslag til behandling er notert i dokumentet «Fremlegg», skrevet av 
Desisjonsutvalget. Referanser er til dette dokumentet. !
3.1.1 
Lovendringsforslaget er trukket, og ingen krever det behandlet. !
3.1.2 
Forslaget diskuteres, men det vedtas å heller stemme over forslag 5.1 som 
omhandler det samme som forslag 3.1.2. Forslag 5.1 vedtas med stort flertall. !
3.1.3 
Forslaget trekkes etter lang debatt. !
3.2 
Det er en lang debatt om Revisjonsutvalgets rolle i RF. Forslaget vedtas. !
5.2. 
Tolkning av teksten i lovendringsforslaget diskuteres. Desisjonsutvalget bekrefter at 
de tolker teksten som at Desisjonsutvalget har ansvaret for at foreningens nettside 
www.realistforeningen.no har riktig lovtekst. Forslaget vedtas med stort flertall. !
5.3 
Lovendringsforslaget vedtas. !
9. Resolusjoner 
Resolusjonsforslag fra Anders Schau Knatten, gjengitt i «Fremlegg» kapittel 2, 
behandles. Desisjonsutvalget redegjør for at de anser det som et midlertidig 
lovendringsforslag, som dermed krever 2/3 flertall. Forslaget kommer opp til 
avstemning, og blir ikke vedtatt. !
10. Semesterberetninger 
Samtlige semesterberetninger blir godkjent. !
11. Fastsettelse av kontingenter 

http://www.realistforeningen.no


Det foreslås å endre medlemskontingent til 20 kroner per semester. Det kommer 
motforslag om å beholde medlemskontingent på dagens 25 kroner per semester. 
Forslaget om å endre kontingent til 20 kroner får bare 5 stemmer. Kontingent for 
neste semester settes derfor til 25 kroner. !
12. Valg av tillitsvalgte: 
a) Formann (§8b) 
Anders Schau Knatten stiller som eneste kandidat. Han lover å ta vare på nye 
interne. Valgt ved akklamasjon. 
b) Sekretær (§8b) 
Ole Ivar Ulven tar gjenvalg som sekretær. Det stiller ingen motkandidat. Velges ved 
akklamasjon. 
c) Arrangementsjef (§8b) 
Sunniva Rose og Lars Solem stiller til valg. Sunniva valgt ved skriftlig avstemning. 
d) Fagsjef (§8b) 
Peter Hoff stiller til gjenvalg uten motkandidat. Velges ved akklamasjon. 
e) Kjellermester(§8b) 
Christian Odin Alme og Markus Grønstad stiller til valg. Christian lover at det ikke 
skal bli noen orddeling i kjelleren. Markus lover å rydde kjelleren hver uke. Christian 
velges ved skriftlig avstemning. 
f) Informasjonssjef (§8b) 
Therese Stokkan stiller som eneste kandidat. Velges ved akklamasjon. 
g) Kafesjef (§12a) 
Margrethe Gustavsen og Halvor Kjellesvig stiller til valg. Margrethe velges ved 
skriftlig avstemning. 
h) To Skjenkemestre (§12a) 
Pål Tobiassen, Adrian Hope, Tommy Andersen og Kristin Ebbesen stiller til valg. 
Kristin og Tommy velges ved skriftlig avstemning. 
i) To medlemmer til Økonomiutvalget (§13a) 
Ketil Tveiten trekker seg fra vervet som medlem i Økonomiutvalget etter et semester. 
Arne Joakim Bunkan velges inn som erstatter for ham siste semester av valgt 
periode ved akklamasjon. Ketil Tveiten og Kristian Moi stiller til valg, disse velges for 
to semestre ved akklamasjon. 
j) Leder av Økonomiutvalget (§13a) 
Arne Joakim Bunkan stiller til valg som eneste kandidat. Velges ved akklamasjon. 
k) Ett medlem til Desisjonsutvalget (§14a) 
Robert Bauck Hamar stiller som eneste kandidat. Velges ved akklamasjon. 
l) Minst ett medlem til Revisjonsutvalget (§15a) 
Anders Schau Knatten trakk seg fra Revisjonsutvalget for å bli formann. Lars Solem 
velges inn for resten av Anders’ periode. Bent Lorentsen og Arild Aardalsbakke 
velges inn som nye medlemmer av Revisjonsutvalget ved akklamasjon.  
m) Strøket 
n) Forretningsforfører i Regi (§16a) 
Hans Olav Heggen stiller som eneste kandidat. Velges ved akklamasjon. 
o) Internansvarlig 
Punktet utgår etter at resolusjonsforslag i punkt 9 ikke blir vedtatt. !
Generalforsamlingen heves klokken 21.30 !!



Referatet er totalt på fire sider. I tillegg kommer nødvendige utdrag fra «Fremlegg fra 
Desisjonsutvalget» med 6 sider. !!
Ole Ivar Ulven 
Referent !!!!!!!!!!!!
Christian Odin Alme     Steffen Sjursen


