
Realistforeningens generalforsamling 29 april 2009.

 1. Godkjennelse av innkalling.

Innkalling godkjent ved akklamasjon.

 2. Godkjennelse av dagsorden.

Dagsorden godkjent ved akklamasjon.

 3. Valg av ordstyrer og referent.

Peter Hoff som ordstyrer og Asgeir Mortensen som referent.

 4. Valg av to personer til å underskrive protokoll.

Halvor Kjellesvig og Elling Hauge-Iversen ved akklamasjon.

 5. Valg av personer til å plukke papirfly.

Punkte flyttes til en passelig anledning.

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

ØU redegjør, Realistforeningen har en solid drift og god økonomi.

Forsamlingen stiller ingen spørsmål.

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

 7. Budsjettrammer.

Det stilles spørsmål fra forsamlingen vedrørende ny post «alkoholfrie arrangemetner», og 
om det er noe planlagt.

Hovedstyret bekrefter at arrangementer alt er planlagt av internansvarlige.

Merknadder:

Bjørn Olav Samdal ønsker at budsjettet inneholder flere år bakover, slik at en får et  
sammenligningsgrunnlag.

Robert Hamar ønsker at en får flere poster på budsjettet, slik at forsamlingen får  
inntrykk av retningen til Realistforeningen.

Budsjettet blir enstemming vedtatt.
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 8. Budsjettrammer til Biørnegildet (diskusjonssak).

Realistforeningen diskutere hvor utstrakt pengebruken til Biørnegilde skal være.

Det merkes at kommende generalforsamling, kommende HS med Biørnegildestyret må finne 
ansvarlige budsjettrammer.

Generalforsamlingen ønsker at Biørnegildet skal få større rammer.

 9. Valg av personer til å plukke papirfly.

Etter et flaskeuhell velges Anne Bergsaker og Håvard Bærtilsen ved akklamasjon.

10. Igjenopptagelse av regnskapet.

Regnskapene tas opp på nytt av Revisjonsutvalget, og ingen motsetter seg dette.

Regi må levere regnskap ved neste Generalforsamling.

Generalforsamlingen godkjenner Realistforeningens regnskap.

11. Valg av personer til å plukke papirfly.

Thomas Hannestad nominere seg selv og velges ved akklamasjon.

12. Lovendringsforslag.

Peter Hoff redegjør for lovendringsforslagene.

Peter Hoff trekker så sitt forslag, forsamlingen oppretholder ikke dette forslaget.

Intensjonskvorter for å endre loven, Realistforeningen innstiller for å ikke endre loven.

Intensjonskvorter for om hvilke lov vi skal stemme for, Realistforeningen innstiller for å 
stemme for forslag nr 2.

Begge lovendringsforslag faller.

DU redegjøre for for avstemningen.

13. Semesterberetninger

HS redegjør kort.

Merknad: Det stilles ingen spørsmål fra forsamlingen.

Beretningen tas til etteretning.

Arrstyreberetning, det bemerkes at begrunnelse gitt i beretningen har ført til meget rare feil. 
Beretningen tas til etteretning.

Blæsts semestersberetning, det bemerkes at det er færre feil i denne enn i forrige.

Beretningen tas til etteretning.
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Regis semesterberetning, det bemerkes at Regi har en DJ-gruppe, og det spørs om de er de 
eneste som gjør noe.

Beretningen tas til etteretning.

Fagstyrets semesterberetning, det bermerkes at at 150-årsjubileet er meget fornøyd med 
samarbeidet.

Beretningen tas til etteretning.

Kjellerstyrets semesterberetning, semesterberetninges siste paragraf bemerkes av 
kjellerstyret selv.

Beretningen tas til etteretning.

ØUs semesterberetning, MNSU ønsker en utredning på hvorfor det ikke er ryddet på ØU-
kontoret. ØU bemerker at ØU-leder «bor» der.

Beretningen tas til etteretning.

Husbjørnens semesterberetning fremføres muntlig:

Det finnes sponsorer og det kommer 3 utgaver, regner med at 
underskuddsgarantien stilt av Realistforeningen ikke blir brukt. Redaksjonelt sett har det vært et 
møte med to deltagere. Merkand: Det ønskes at Helle fortsetter som redaktør.

Beretningen tas til etteretning.

Donaldutvalget informerer om Donald-driften, de ønsker større økonomisk støtte, 
hovedsaklig til permer.

Dette tas til etteretning.

Vaktgruppas semesterberetning.

Beretningen tas til etteretning.

14. Fastsettelse av kontingenter.

Kontingenten beholdes på dagens nivå.

15. Valg av personer til å plukke papirfly.

Bjørn Olav Samdal nominerer seg selv, velges ved akklamasjon.

Protokolmerknad: Formann tar av seg buksen.
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16. Valg av tillitsvalgte.

a) Formann (§9b).

Stiller: Liv-Elisif Kalland

Semesterstart, flere interne, ønsker videre samarbeid med 150-årsjubileet og Biørnegilde-
samarbeid.

Kommer til å la skjegget gro.

Liv Elisif skal tenke på å bade.

Hva skal gjøres for internasjonale studenter?

Skal vurdere å innføre nynorsk på maillistene, og vil fortsette med engelsk.

Ønsker å ikke sitte 2 semestre som formann.

Valgt: Velges ved akklamasjon.

Protokolmerknad: Formann oppfordres til å ta av seg resten av klærne.

b) Sekretær (§9b).

Stiller: Jonathan Lillesæter

Kvantitet foran kvalitet.

Jonathan, skal gå med skjørt, muligens være formann sin slave. Skal utbedre sittende 
sekretærs utkledning.

Valgt: Velges ved akklamasjon

c) Arrangementsjef (§9b).

Stiller: Celine Jacqueline Inger Darras

Core vil få inflytelse.

Ønsker å gjøre RF om til et hoppeslott, blir ikke å innføre nye arrangementer.

Blir det mange konserter:

Nei.

Valgt: Velges ved akklamasjon
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d) Fagsjef (§9b).

Stiller: Camillia Kirkemo

Inspirert av talen om Sofus Lie, ønsker flere faglige arr.

Er du singel:

Nei.

Kan du allikevel lånes:

Ja?

Kan du dra inn mere penger enn Peter og Rafael:

Ønsker det ja.

Kan vi forvente oss åpenbar ved bedriftspresentasjon:

Skal prøve å få det til.

Valgt: Velges ved akklamasjon.

e) Kjellermester(§9b).

Stiller: David Kai Christen Kristensen

SM over to semestre.

Ønsker å få noe oppkalt noe etter seg.

Har ikke facebook.

Ønsker å spørre Nogne Ø om de kan lage et Realistforeningen-øl.

Kommer til å avlyse minst et KS-møte.

Dersom du går tom for pils eller bayer, bader du i fontenen:

Ja.

Blir det mye nytt partiøl:

Ja, det blir dog ikke Strongbow på fat.

Valgt: Velges ved akklamasjon.
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g) Kafésjef (§13a).

Stiller: Kine Veronica Lund

Er ikke singel.

Ønsker å videreføre godt kaffeutvalg, og videreføre kontakten med Temperato.

Skal fortsette med Baffeluke og Kelly's Heroes.

Kine kommer til å bake flere kaker en Stian.

Kommer ikke til å holde tidligere valgløfter gitt til Realistforeningen.

Ønsker å ha Steffan som videre kaffeansvarlig.

Ønsker å holde åpent 4 dager i uken.

Det vil bli kake av og til.

Kommer Kines søte søster å jobbe mer i kafeen:

Ja, i alle fall to dager.

Vil du avskaffe toasten:

Regner med at toasten videreføres.

Valgt: Velges ved akklamasjon.

h) To medlemmer til Økonomiutvalget (§14a).

Stiller: Marie Døvre Strømsheim og Ragnhild Margrethe Aaløkken

Valgt: Velges ved akklamasjon.

i) Leder av Økonomiutvalget (§14a).

Stiller: Kristian Heimdal

Skal innføre kredittkort.

Vil fortsette å jobbe med Husbjørnen så lenge han får gratis øl.

Valgt: Velges ved akklamasjon.

j) Ett medlem til Desisjonsutvalget (§15a).

Stiller: Arne J. Coldevin Bunkan

Valgt: Velges ved akklamasjon.

k) Ett medlem til Revisjonsutvalget (§16a).

Stiller: Kristian Jonsson Moi

Valgt: Velges ved akklamasjon.
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l) Forretningsfører i Regi (§17a).

Stiller: Emil Mogstad

Valgt: Velges ved akklamasjon.

17. Valg av meldlemer til Bjørnegildestyret (§20b).

Stiller: Anne Bergsaker (Ballansvarlig), Elling Hauge-Iversen (Arrsjef), Bjørn Olav Samdal 
(Internansvarlig), Marit Kristine Tangvik (Konsertansvarlig) og Peter Hoff (Sponsoransvarlig).

Gildesjef ønsker disse personer valgt.

Marit Kristen Tangvik forteller at det blir mindre metall enn sist.

Peter Hoff vil få dette til fordi han skal ha siviltjeneste ved Neuf.

Ingen stiller til økonomiansvarlig.

Valgt: Alle ved akklamasjon.

16. Valg av tillitsvalgte.

f) Blæstsjef (§9b)

Stiller: Pål Tobiassen

Valgt: Velges ved akklamasjon.
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