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1 Godkjennelse av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

2 Godkjennelse av dagsorden
Dagsorden ble godkjent, etter at Sivert Hatteberg hadde klagd over at mani-
festet faktisk var påført dagsorden, slik at Core ikke kunne bruke en halvtime
på å diskutere hvorvidt dette punktet faktisk burde få være med.

3 Valg av ordstyrer og referent
Liv-Elisif Kalland foreslo seg selv som ordstyrer og Jonathan Lillesæter som
referent. Begge ble valgt ved akklamasjon.
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4 Valg av to personer til å underskrive proto-
kollen

Helle Rustad og Elling Hauge-Iversen ble valgt ved akklamasjon.

5 Valg av to personer til å plukke papirfly
Håvard Svanes Bertelsen og Emil Mogstad meldte seg frivillig.

6 Presentasjon av regnskapet
Ettersom fungerende ØU-leder Marie Strømsheim ikke var tilstede presen-
terte Bjørn Samdal regnskapet. ØU har dette semesteret betalt regninger for
både Regi og 150-årsjubileet, men har fakturert disse og vil få pengene tilba-
ke igjen snart. Inntektene er egentlig høyere enn det kan virke som, ettersom
en del bankinnskudd ikke har blitt ført enda.

Emil Mogstad legger kort fram om regnskapet til Regi etter spørsmål fra
salen. Regi går bra, og i løpet av året vil turnringen bli avviklet.

7 Budsjettendringsforslag
Formann Liv-Elisif la kort frem om budsjettet.

7.1 Forslag fra Jonathan Lillesæter

Foreslår å endre posten Sosiale styreutgifter fra 10000 til 3000 i Biørnegildets
budsjett for 2010.

Forslaget ble vedtatt med simpelt flertall.

7.2 Forslag fra Hovedstyret

Hovedstyret foreslår å endre budsjettet på konto 7120 Fagstyreutgifter og
popvit fra 7000 til 9000. Da vil Driftskostnader gå ytterligere 2000 kr i minus
for 2010.

Det betyr at Hovedstyret vil innvilge 2000 kr mer til fag for året 2010.
Dette pga. økt aktivitet i styret.

Forslaget ble vedtatt med simpelt flertall.
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7.3 Godkjenning av budsjettrammene for 2010

Budsjettrammene ble vedtatt ved akklamasjon.

7.4 Godkjenning av Regis regnskap for 2008

På generalforsamlingen våren 2009 ble Regis regnskap for 2008 ikke godkjent.
Dermed måtte dette gjøres nå. Revisjonsutvalget mente nå at det ikke ville
være noe i veien for å godkjenne regnskapet. Regnskapet ble deretter godkjent
ved akklamasjon.

8 Lovendringsforslag

8.1 Forslag fra Henning Vangli

8.1.1

Endre
§ 14 b)
Økonomiutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av noen
andre av de faste styrer, utvalg eller komiteer nevnt i §6, eller medlemmer
av Bjørnegildestyret. Unntaket er Økonomiutvalgets leder, som er medlem i
Hovedstyret, og Forretningsfører for Regi, som er medlem i Regi.

til

§ 14 b)
Økonomiutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av noen
andre av de faste styrer, utvalg eller komiteer nevnt i §6, eller medlemmer av
Bjørnegildestyret. Unntakene er:
I)Økonomiutvalgets leder, som er medlem i Hovedstyret.

II)Forretningsfører for Regi, som er medlem i Regi.

III)Økonomiansvarlig for Biørnegildet, som er medlem av Biørnegildestyret.

Desisjonsutvalget innstilte på at dette forslaget ikke burde vedtas. For-
slaget ble vedtatt med kvalifisert flertall, stikk i strikk med DU-pampenes
ønske.

4



8.1.2

Endre
§ 14 a)
Økonomiutvalget har fem medlemmer. Det velges to ordinære medlemmer
på den ordinære generalforsamling i hvert semester, og funksjonstiden er to
semestre. Økonomiutvalgets leder blir hvert semester valgt av Generalfor-
samlingen blant utvalgets fire ordinære medlemmer. I tillegg velges Forret-
ningsfører for Regi i vårsemesteret, og sitter i to semstre.

til også å inkludere teksten:

Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i Økonomiutvalget
i de semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk aktivitet.
Utover de øvrige faste medlemmer og Biørnegildets Økonomiansvarlig, kan
generalforsamlingen stemme inn ytterlige 2 medlemmer for perioder på ett
semester.

Desisjonsutvalget foreslo at det ble stemt over dette forslaget med delt
votering, det vil si først over den første setningen, deretter over den andre.
Dette ble godkjent. Desisjonsutvalget innstilte at forslaget kan vedtas. I den
delte voteringen ble begge forslagene vedtatt med kvalifisert flertall.

8.1.3

Endre §6 fra:
§6
Realistforeningen har følgende faste styrer og utvalg:
a)Hovedstyret
b)Arrangementstyret
c)Fagstyret
d)Blæstgruppa
e)Kjellerstyret
f)Økonomiutvalget
g)Desisjonsutvalget
h)Revisjonsutvalget
i)Regi
j)Vaktgruppa
k)Husbjørnredaksjonen
I tillegg kan foreningen ha en eller flere komiteer til å ta seg av oppgaver som
faller utenfor de faste styrer og utvalgs virksomhet.

5



til også å inneholde et nytt ledd:
De faste styrene, hovedstyret og kontrollutvalgene unntatt, har mulighet til å
opprette understyrer, også kalt løse styrer, som tildeles deler av ansvaret det
faste styret normalt ville innebefattet seg med. Opprettelse av et understyre
må gjøres med minimum 3/4 flertall i det gjeldende faste styre og dets leder
må samtidig velges.

Opprettelsen av understyret er verken gyldig eller effektuert før samtlige
av kontrollutvalgene og hovedstyret er informert om avgjørelsen. Både hoved-
styret og kontrollutvalgene har veto-rett mot opprettelse av understyrer. En
eventuell veto skal begrunnes innen rimelig tid. Desisjonsutvalget har siste
ord om hva som er rimelig tid hvis det blir uenigheter om dette.

Et understyre er pålagt å følge de samme lovene og budsjetter som gjelder
for det faste styret. Hvis styret skal bruke av det faste styrets budsjett, skal
en grense defineres av det faste styrets leder.

Lederen av understyret har møte- og stemmerettighet i det faste styret,
og skal innkalles på lik linje som andre styremedlemmer. Hvis en leder eller
styremedlem i det faste styret også innehar rollen som leder av understyret,
vil dette ikke medføre dobbel stemmevekt i det faste styret. Medlemmer av
understyret kan sitte så lenge det får fornyet tillit fra det til enhver tid faste
styret.

Understyret blir automatisk ansett som oppløst og dets ansvar tilbake-
ført til det faste styret hvis det faste styret ikke klarer å utnevne en leder
innen rimelig tid etter at den tidligere leder tropper av eller at understyret
ikke klarer å utføre sin funksjon. Hvis hovedstyret finner løsningen med et
av understyrene til å være inadekvat, kan hovedstyret legge føringer på om,
eller hvordan, understyret skal avvikles eller reformeres.

Dette forslaget var trukket i forkant av generalforsamlingen. Ingen ba om
at forslaget ble opprettholdt, derfor ble det ikke holdt noen avstemning.

8.2 Forslag fra Pål Tobiassen

8.2.1

Endre
§9e)
Hovedstyret oppnevner alle verv. Som verv er å regne: Skjenkemester, Utlåns-
ansvarlig, Vaktmester, Popvitsjef, Bedriftskontakt, Donaldsjef, Vaktgruppe-
sjef, Arrangementsmester, Internansvarlig, IT-ansvarlig og redaktør for Hus-
bjørnen. Hovedstyret kan oppnevne andre verv etter behov.
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til

§9e)
Hovedstyret oppnevner alle verv. Som verv er å regne: Skjenkemester, Utlåns-
ansvarlig, Vaktmester, Popvitsjef, Bedriftskontakt, Donaldsjef, Vaktgruppe-
sjef, Arrangementsmester, Internansvarlig, IT-ansvarlig, redaktør for Hus-
bjørnen og Dagansvarlig. Hovedstyret kan oppnevne andre verv etter behov.

Forslaget ble trukket av Pål Tobiassen selv, ettersom Desisjonsutvalget
hadde foreslått et annet lovendringsforslag med samme intensjon, men med
annen ordgivning. Ingen ba om at forslaget ble opprettholdt.

8.3 Forslag fra Steffen Sjursen

8.3.1

Endre tittelen på nåværende § 22 fra

§ 22 GENERALFORSAMLING

til

§ 22 POLSK RIKSDAG

Samtidig endres alle instanser av generalforsamling i den resterende lov-
teksten.

Under §22 POLSK RIKSDAG tilføres nytt punkt d), de etterfølgende
punkter forskyves ned:

d) Under polsk riksdag serveres seigmenn.

Steffen Sjursen, på vegne av c0r3, la med innlevelse fram om dette lov-
forslaget. Desisjonsutvalget innstilte på at forslaget kunne vedtas, dog kun
dersom alle medlemmer også har vetorett. DU mente dette videre kunne føre
til at det ikke ble ordnet med øl og pizza på generalforsamlingen. Forslaget
ble ikke vedtatt.

8.3.2

Core foreslår å legge til følgende nye paragraf:
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§ 14 SYKKELSTYRET
a) Sykkelstyret sitter foran på sykkelen. I enkelte tilfeller er det festet en
bjelle på enten høyre eller venstre side, nær håndtaket, som sitter ytterst.
b) Sykkelstyret har ansvaret for å svinge til høyre - og til venstre.
c) Dersom en bjelle finnes er det sykkelstyrets ansvar å tilgjengeliggjøre den-
ne mest mulig, slik at evnt. fotgjengere kan varsles.
Etterfølgende paragrafer forskyves ned.

Desisjonsutvalget innstilte på at forslaget ikke burde vedtas. Forslaget ble
ikke vedtatt.

8.3.3

Endre § 15 DESISJONSUTVALGET, ledd h) fra

h) Desisjonsutvalget har ansvar for at lovtekstene oppdateres og er tilgjen-
gelige.

til

h) Desisjonsutvalget har ansvar for at lovtekstene oppdateres og er utilgjen-
gelige.

Forslaget ble ikke vedtatt.

8.4 Forslag fra Desisjonsutvalget

8.4.1

Endre §9e til
«Hovedstyret oppnevner alle verv. Som verv er å regne: Skjenkemester,

Utlånsansvarlig, Vaktmester, Popvitsjef, Bedriftskontakt, Donaldsjef, Vakt-
gruppesjef, Arrangementsmester, Internansvarlig, IT-ansvarlig, redaktør for
Husbjørnen og Kafédagansvarlig. Hovedstyret kan oppnevne andre verv etter
behov.»

(Dette er likelydende med Pål Tobiassens forslag, men «Dagansvarlig» er
endret til «Kafédagansvarlig».)

Forslaget ble vedtatt med kvalifisert flertall.
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8.4.2

Alle forekomster av ordet «Desisjonsutvalget» endres til «The Ministry of
Information». I samme sleng endres genitivsformen «Desisjonsutvalgets» til
«The Ministry of Information’s».

Forslaget ble ikke vedtatt.

8.4.3

Til §15 (Ministry of Information) tillegges nytt ledd (i):
«The Ministry of Information har rett til å definere hva som til enhver

tid er og alltid har vært RFs lover.»

Forslaget ble ikke vedtatt.

9 Opplesing av manifest
Dette punktet var foreslått av Steffen Sjursen i forkant av generalforsam-
lingen. Dog var det ingen som ønsket å lese opp noe manifest. Core skuffer
stort.

10 Semesterberetninger
Semesterberetningene1 ble (stort sett) kort presentert.

Liv-Elisif la på vegne av Hovedstyret fram om hvor fine og flotte vi er, og
sa ikke stort mer vettugt.

ØU mener: Folk er slasker og fører ikke bilagene sine i tide. Bjørn vil ta
med Kine hjem neste gang. Pisk smaker best på ØU-kontoret.

Blæst mener at Blæst har gjort en god jobb.
Fagstyret har stekt masse bacon, og hatt masse svineinfluensa, muligens

som er følge av baconstekingen.
Kafe: Holdt oppe 4 dager i uka hele semesteret, nå 40 funker inkl. dagan-

svarlige. Veldig mange nye funker i kafé; over halvparten er nye funksjonærer.
Arr: Bra saker, selv om det var en viss mangel på arrfunker under semes-

terstart.
Biørnegildet: Har fått en masse penger fra matnat. I år går i BG under-

skudd, og neste år går de i minus. Sivert mener fortsatt de skulle klare å gå
i null.

1De fleste er tilgjengelige her: http://folk.uio.no/rf/hs/genfors/H09/beretninger/
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Husbjørnen: Redaktøren er lei. Ønsker sterkt at noen andre har lyst til å
ta over, men fortsetter om ingen andre gidder.

Regi: Vil gjerne takke ØU for at de har betalt regningene for Regi dette
semesteret.

VG: Har gjort de det gjør best, selv om de ikke vil skrive det på semes-
terberetningen i år.

KS: Har kjøpt øl i år igjen, og ikke gått tom enda. Har for tiden inne 42
sorter øl. I tillegg har KS greid å få ryddet anti.

DU: Er fortsatt like pampete og gamle som før.
Internansvarlige: Lover nakenbading på julebordet. Vil ha hele RF i en

båt. Kanskje en ubåt. Oppfordrer til at gamle pamper ikke er for strenge
med nyinterne, slik at de gidder å bli så lenge at de blir gamle pamper en
gang de óg. Siterer Hamsun.

RU: Har gjort noe greier, de óg.

11 Fastsettelse av kontingent
Liv-Elisif Kalland foreslo å beholde kontingenten på 30 kroner. Godkjent ved
akklamasjon.

12 Valg av tillitsverv

12.1 Formann

Liv-Elisif Kalland stilte. Vil fortsatt hjelpe ØU i vårsemesteret. 10 singel på
en skala fra 1 - 10. Valgt ved akklamasjon.

12.2 Sekretær

Emil Mogstad stilte iført skjørt, dog med en veldig lite utfordrende lengde
på skjørtet. Studerer møkk. Trekker seg som regiforfører for å stille som
sekretær. Etterlyser t-skjorte. På en skala fra 11-20 er Emil 20 singel. Vil
gå for kvantitet over kvalitet. Vil fortsatt bruke tid på å sjekke damer etter
kl åtte på fredag. Vil ikke være sekretær på fredager. Har ikke smakt Peach
Kanei. Schizofren. Blir likevel valgt inn. Uklart for referenten hvem som ble
valgt inn.
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12.3 Arrangementssjef

Céline stiller til gjenvalg. Vil barbere seg til neste gang. Vil gjøre en god
jobb fordi hun arrangerer ting hver dag. Lover (muligens?) nakenbading på
julebordet. Er singel. Bare en 3’er. Klappet inn.

12.4 Fagsjef

Pål foreslår å gi Camilla sprit. Kjersti stiller. Salen jubler og applauderer.
Kjersti og Bjørn kommer til å få det kult. Kjersti er også singel. Det blir
frokoster. Kan steke mye bacon. Sveinn får komme med begrenset innspill på
møter. Ikke like mye bacon som eggerøre. Klappet inn.

12.5 Kjellermester

Helene. Glad i bayer. Vil bli KM. Hopper selvfølgelig i fontena om hun går
tom for bayer/pils. Gjelder også om kjelleren blir tom. Jan Teigen er muligens
mer singel enn Helene. Hopper som en gud. Vil rekruttere folk til SM (lover
godt). Det blir dessverre ikke Strongbow på fat. Klappet inn.

12.6 Blæstsjef

Cecily og David stiller.
David trenger noe å gjøre. Vil sørge for at RF syntes der ute.
Cecily: Vil bli blæstsjef fordi hun vil bli blæstsjef. Mener folk bør stemme på
henne fordi David er tidligere kjellermester, og kjellermestere driver ikke med
PR. Cecily derimot, er studentkontakt i Tekna, og har dermed PR-erfaring.
Både David og Cecily vil plage vaktgruppa mer enn tidligere blæstsjefer.
Cecily: Selv om hun er med i Tekna, mener hun får tid til både Tekna og
blæstsjef.
David vil ikke bade naken i fontena dersom en fredag får for lite folk,
men dersom kjellermester må bade pga. mangel på øl vil han bade sammen
med henne i solidaritet.
Spørsmål fra salen om tiltak for å få opp antall blæstfunker.
David: Vil gjøre litt som han har gjort i KS: flere møter, bedre samhold. Har
funka bra i KS.
Cecily: Samme.
David vil ikke videreføre referatkulturen fra KS i blæst dersom han blir valgt.
Det blir skriftlig valg. Resultatene ble som følger:
Delt sisteplass: Mikke Mus og Josef Stalin
Tredjeplass: Blankt
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Andreplass: Cecily
Førsteplass: David
David blir altså blæstsjef.

12.7 Kafésjef

Helena stilte. Vil lage bedre baffelrøre, har en hemmelig teknikk for klump-
frihet. Klappet inn.

12.8 Fire medlemmer til Økonomiutvalget

Bjørn, Sveinung, Martyna, og Marianne stilte. Alle ble valgt ved akklamasjon.

12.9 Leder av Økonomiutvalget

Bjørn stilte. Valgt ved akklamasjon.

12.10 Ett medlem til Desisjonsutvalget

Bent stilte for enda en runde i pampeutvalget. Valgt ved akklamasjon.

12.11 Ett medlem til Revisjonsutvalget

Henning tar på seg oppgaven. Valgt ved akklamasjon.

12.12 Formann i Regi

Jørgen stilte. Valgt ved akklamasjon.

12.13 Forretningsforfører i Regi

Ingen stilte. Etter en del snakk blir det enighet om å avholde ekstraordinært
genfors senere på året, når en eller annen stakkars sjel har blitt lurt til å påta
seg vervet.

12.14 Medlemmer til Biørnegildestyret

Helle BB stilte som internansvarlig.
Julia og Mia stilte sammen som fagsjefer.
Aila stilte som blæstsjef.
Ragnhild stilte som økonomiansvarlig.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
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13 Ymse
Ingen hadde noe å ta opp. David opplyser om at fatene står på, og folk
forsvinner inn i kjelleren i pizzamodus.
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