
Referat fra Realistforeningens generalforsamling

10.11.10

1. Godkjennelse av innkalling
Innkalling godkjent ved akklamasjon

2. Godkjennelse av dagsorden
Malin Bye Sørensen trekker seg fra Revisjonsutvalget, så to medlemmer skal
velges til RU. Dette endres så i dagsorden.

Ole Ivar Ulven foreslår å legge til et punkt 10: Opplesing av eventuelle ma-
nifester. Avgjøres ved avstemning, simpelt flertall: Nedstemt.

Dagsorden godkjent.

3. Valg av ordstyrer og referent
Kine Lund velges som referent, Malin Bye Sørensen som ordstyrer, ved akkla-
masjon.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Pål Tobiassen og Emil Mogstad velges til å underskrive protokollen ved akkla-
masjon.

5. Valg av to personer til å plukke papirfly
De som i løpet av generalforsamlingen treffer Ursus Minor med papirfly velges
til å plukke papirfly.

6. Økonomiutvalget presenterer et foreløpig regn-
skap for 2010
Vi ligger an til å gå ca 150 000 kr i pluss. Biørnegildet klarte seg ganske så bra,
som gjør at vi får et mer positivt resultat i foreningen. Vi har ca 150 000 kr
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utestående i regninger, litt i underkant av 1 million kr på bok.
Vi har som alltid brukt mer enn forventet på sosiale utgifter. Ellers ingen

uvanlige overskridelser.

7. Hovedstyret presenterer en visjon for 2011
Realistforeningen kommer til å kunne bruke pub-lokalet i 2. etasje i Frederikke-
bygget (ikke rommet med biljardbordene) i så å si hele 2011. SiO er positive
til aktivitet der, og vi kan ha både fredagspub og Mandag. Puben skal ha vår
skjenkebevilling, vår konto hos Vectura, Ringnes osv. Vi må antageligvis ven-
te til februar, fordi det er en del skjenkebevillingsavtaler som gjenstår og tar
litt tid å få i orden. Interne kan være i lokalet på dagtid, men ikke selge kaffe.
Det er ennå usikkert hvordan nøkkelopplegget blir. Vi kan kanskje få en slags
rabattordning på Frederikke for våre interne som kompensasjon.

Sittende Hovedstyre har blitt glad i tanken ”RF on tour” som går ut på at vi
kan drive de andre kjellerpubene med våre egne funksjonærer, vakter og muligens
DJer, mot at den respektive foreningen stiller med ansvarlig for kvelden. Dette
samarbeidet vil vi finne ut av senere. Tanken er at vi driver Puben tre fredager
i måneden, og er ”on tour” den siste fredagen.

Dette semesteret har Hovedstyret fokusert mye på Kavliuka og ombygginga
av VB. Semesterslutt er høyst sannsynlig siste gangen vi får være i VB.

UiO200 er i 2011, og Hovedstyret har søkt støtte til to arrangementer.
I 2011 får Realistforeningen kontorer i banklokalet, hvor Nordea var før,

sammen med MN-studieinfo og MNSU. Økonomiutvalget får kontorer i Niels
Henrik Abels hus. Det skal fortsatt være rom for det kommende Hovedstyret å
fikse detaljer rundt dette. Vi ønsker å opprettholde internaktiviteten og holde
på våre medlemmer. Vi ønsker også å bruke dette året på å få litt bedre kontakt
med de andre foreningene, tenke utenfor boksen og ha nye arrangementer.

Vi får ikke drive kafé, dvs. ikke salg av bafler og kaffe i Puben. Dersom
noen har et godt forslag til hvordan vi skal klare å drive kafé, er nok kommende
Hovedstyre åpne for ideer, det foreslås bl.a. at vi arrangerer utendørs baffeluke.

Det oppfordres til å sende ut en oversiktlig mail til interne om hva som skjer
i 2011.

8. Budsjettrammer
Det er budsjettert med et underskudd på 221 700 kr for 2011. Dette var laget
før vi fikk vite at vi får disponere puben, så vi har budsjettert med lavt ølsalg,
som nå antageligvis kommer til å bli høyere. Vi må også stille med et depositum
på 200 000 kr, og betale ca 20 000 kr på diverse endringer i forbindelse med
overtagelse av lokalene. Ellers er budsjettet rimelig likt med tanke på sosiale
utgifter o.l. På poster som sosiale utgifter for 2010 er også Biørnegildet inkludert,
så det er blitt brukt mer i 2010 enn vi har budsjettert med i 2011. Det er
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opp til kommende HS å finne den faktiske fordelingen, vi skal i dag kun vedta
budsjettrammene, dvs. det i uthevet skrift på utskriften.

Det er blitt foreslått noen endringer på budsjettet: [Emil har truffet Ursus
Minor med papirfly, og velges herved til å plukkepapirfly ved endt generalfor-
samling.] Det er forslått å bruke 200 000 kr mer på drift, arr og annet. Det er
også lagt inn ekstra penger til lokaler for 2011.

Det er spørsmål fra salen om hvor vidt vi faktisk kan vedta budsjettrammene
nå siden det kommer til å endre seg. Er budsjettrammene noe vi kan endre på
ved en ekstraordinær generalforsamling?

Forslag fra Torkil Vederhus: Vi bør bruke mer penger. Vi har foreslått å gå
ca 220 000 kr i underskudd. I et år hvor RF er i en ekstraordinær situasjon,
bør vi bruke mer penger på oss selv. Det er ikke noe poeng i at en slik forening
sitter med så mye penger på bok, og det blir vanskelig å søke om mer penger.
Fakultetet har et ansvar for å garantere at vi finnes, så vi behøver ikke å være så
forsiktige med pengene våre for å passe på oss selv. Underskuddsgrupper, som
f.eks. fag, bør brukes mer. Tidligere har overskudd gått til typisk Biørnegildet,
men dette går nå i overskudd, og nå har vi en gylden mulighet til å bruke litt
penger på oss selv. De siste tre årene har vi gått med ca 600 000 kr i overskudd.
Man må ha 300 000-400 000 kr på bok for å ha vår pubdrift, som typisk blir brukt
til å kjøpe inn varer i semesterstartsuka. Å oppretthholde et godt internmiljø
er viktig, men 220 000 i underskudd er allerede ganske mye penger. Det er ikke
nødvendigvis så sannsynlig at vi kommer til å tjene like mye penger de neste
årene med økt konkurranse. Vi bør bruke mer penger på å sees mer, dette er
spesielt viktig høsten 2011 for å dra inn flere når vi ikke har en kjeller hvor alle
kan føle seg hjemme. Vi kommer nok til å trenge å bruke en del penger på å
bygge opp igjen foreningen etter byggeperioden. Realistforeningen er i dag en
pengemaskin. Det bør vi på enkelte måter ikke være. Vi skal ikke tjene penger
på driften, og vi er lovpålagt å ikke være en inntjeningsmaskin. Det vil føre til
tap av støtte.

Desisjonsutvalgets uttalelse: Dette burde vel egentlig vært foreslått for DU
innen mandag, men det har ikke blitt gjort, så forslaget faller uansett. Budsjett-
rammene kan endres når vi vil, selv på ekstraordinær generalforsamling. Vi må
uansett holde en før nyttår.

Budsjettrammene er vedtatt ved avstemning.

9. Eventuelle lovendringsforslag
Hovedstyret trekker forslaget om reformuleringen av kriterie for å stte i Revi-
sjonsutvalget.

Om endring i strukturen av blæstgruppa
Hovedstyret opplever i dag at biten rundt blæst ikke fungerer akkurat slik vi
ønsker det. Det er foreslått å ha et kommunikasjonstyre, og kommunikasjons-
sjef skal sitte i Hovedstyret. Styret skal ha ansvar for foreningens profil utad,
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oppdatering og vedlikehold av nettsider, oppdatering av e-maillister og være
behjelpelig med rekruttering.

Alternativt forslag: Å gjøre om blæstgruppa til blæststyret hvor blæstsjef,
vevmester og Husbjørnenredaktør sitter.

RFs avdeling for systemkritikk og reform presenterer et kort sammendrag av
deres lovendringsforslag. Desisjonsutvalgets innstilling er at forslaget kan, men
bør absolutt ikke vedtas.

Hovedstyret likte i utgangspunktet ideen om innføring av kommunikasjons-
styret best, men vil gjerne at blæstsjef skal inn i Hovedstyret igjen, så kan ta til
takke med versjon 2, altså at blæstgruppa blir til blæststyret.

Hovedstyret trekker lovforslag nummer to fordi Desisjonsutvalgets forslag er
i grunn det samme.

Lovforslaget fra RFs avdeling for systemkritikk og reform ble ikke vedtatt.
Hovedstyrets forslag 1 mot Desisjonsutvalgets forslag 1: Det blir fremmet fra

forsamlingen at det ikke er noe behov for å opprette et styre for enhver mangel.
Sittende blæstsjef føler at det har vært mangel på informasjonsflyt, og blæstsjef
trenger å sitte i Hovedstyret, spesielt i 2011 når vi ikke treffes like mye mer.
Hensikten med forslaget er å få samordnet blæstgruppa, men også at hver enkelt
person som ønsker noe blæstet, f.eks. legge ut noe på nettsida, har én gruppe
å forholde seg til, i stedet for mange enkeltpersoner. Det er spesielt viktig å ha
en kommunikasjonsstrategi i 2011. Det blir poengtert at kommunikasjonsstyret
blir som å gå tilbake til infostyret.

Avstemning for hvilket av forslagene som vi ev. vil ha inn i lovene: DUs
forslag 1 vant.

For få inn denne loven kreves 2/3 flertall, blank stemme er det samme som
i mot: 41 for, av totalt 54 stemmeberettigede. Vedtatt.

DUs forslag nummer 2: Vedtatt ved 2/3s flertall.
DUs forslag nummer 3: Vedtatt ved 2/3s flertall.
DUs forslag nummer 4: Vedtatt ved 2/3s flertall.

Gullik Gundersen
Basert på Hennings forslag fra forrige semester. Desisjonsutvalget mener det kan
vedtas. Dette har med sikkerhet overfor tredjepart å gjøre. Dersom en person i
hovedstyret finner ut at hun har lyst til å bruke hele Realistforeningens kapital,
kan hun per i dag gjør akkurat det hun vil. Dette forslaget er for å sikre at
enkeltpersoner ikke har så stor makt, og vil påvirke hvor vidt det kreves én eller
to personer til å underskrive på avtaler som forplikter hele foreningen. Vedtatt
ved 2/3s flertall.

10. Semesterberetninger
Det oppfordres til at folk kan lese dette selv.
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11. Fastsettelse av kontingenter
Forslag: Holde den på dagens kontingent. Vedtatt.

Andre forslag, som senke med fem kroner, øke med 3 %, øke til 30.5 kr, er
dermed ikke vedtatt.

12. Valg av tillitsvalgte

a) Formann (§9b)
Kandidater: Céline Darras, Emil Mogstad og Christian-Magnus Mohn.

Kort oppsummering av kandidatene:

• Emil: Har mange kontakter rundt på fakultetet og har mye erfaring med
bl.a. gruppelærerjobbing. Synes det kan bli vanskelig å få Puben til å bli
et naturlig samlingssted i 2011, men det er et godt utgangspunkt, og han
har tro på at vi kommer oss fint gjennom året. Emil er nerd fordi han
studerer matte, liker progrock og har linux installert på latopen sin. Er
for campingvognforslaget, og føler seg inneforstått med hva planene for
2011 er.

• Céline: Spiller på erfaring i arrstyret og lovnad om arbeid med profil utad.
Synes det er viktig å fokusere på å ha det gøy, men samtidig ha fokus på
å drive seriøst. Har ikke full oversikt over alle planene for 2011, men er
sikker på at hun blir oppdatert dersom hun blir valgt. Hun sier også at
vervet vil kun gå utover fritida hennes, og ikke studiene.

• Christian-Magnus: Har god og relevant bakgrunn i kjellermestererfaring.
God møtekultur er viktig, og ved å snakke sammen kommer vi langt.
Etter våren 2011 er målet å ha like god drift som vi har nå, for det er
viktig å opprettholde driften slik at RF framstår som en stor og sterk
studentforening, 2011 skal ikke være et hvileår. Som forberedelse til 2011
har han vært i kontakt med de andre avdelingene på fakultetet (biblioteket,
teknisk avdeling).

De er alle single, og ønsker å bruke tilstrekkelig med tid i Puben for å dra i
gang internmiljøet der.

Ønske om hemmelig valg blir fremmet, og etter én runde er Christian-Magnus
ute av valget. Ved andre runde avgjøres det at Céline blir formann for våren
2011. Klappes inn.

b) Sekretær (§9b)
Christian Strandenæs er kandidat. Han mener han er rimelig strukturert, vil
stille i skjørt i alle framtidige generalforsamlinger, og han er singel. Håndklær
er det eneste plagget man trenger. Han har vært fagsjef dette semesteret og har
lamineringsmaskina i øyet. Valgt ved akklamasjon.
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c) Arrangementsjef (§9b)
Gullik Gundersen er kandidat. Har erfaring som arrmester og er glad i RF.
Har tenkt til å ha de vanlige arrangementene som tidligere. Hadde vært gøy
å få til konserter, men vi må se det an mtp. lokaler. Han er singel. Valgt ved
akklamasjon.

d) Fagsjef (§9b)
Stian Lågstad Gjerløw er kandidat. Er ganske fersk, men gleder seg til å gjøre
en god jobb for RF. Han har tre koner: Cecilie, Jorun og Magnus. Valgt ved
akklamasjon.

e) Kjellermester(§9b)
Reidar Brenna er kandidat. Han sier først han er singel, men svelger sine ord,
og sier at det må ikke pus høre. Han sier seg villig til å bade dersom han går
tom for bayer eller pils, både med og uten klær. Valgt ved akklamasjon.

f) Blæstsjef (§9b)
Ingrid Elgsaas-Vada er kandidat. Har erfaring fra Kjellerstyret. Har ikke gjort
seg opp så mange tanker om kommunikasjonsstrategi for 2011. Kommer til å
kreve tilbake bannerplassen vår på Frederikkebygget. Valgt ved akklamasjon.

g) Kafésjef (§13a)
Emil Mogstad er kandidat. Valgt ved akklamasjon.

h) Tre medlemmer til Økonomiutvalget (§14a)
Ida Marie Johannessen stiller for to semestre, Marianne Røine for ett semester,
Martyna Kalinowska for to semestre. Alle kan forskjell på kredit og debit. De
er alle single, utenom Martyna. Alle valgt ved akklamasjon.

i) Leder av Økonomiutvalget (§14a)
Sabine Kristensen er kandidat. Har erfaring som dette fra tidligere. Det er ko-
selig. Har ikke delt ut et eneste piskeslag dette semesteret. Vil jobbe for å få
vaktgruppeøkonomien inn i RFs økonomi dersom dette er ønskelig. Er ikke sin-
gel. Valgt ved akklamasjon,

j) Ett medlem til Desisjonsutvalget (§15a)
Arne Joakim Bunkan er valgt ved akklamasjon. Han er ikke singel og har vært
med en stund.
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k) To medlemmer til Revisjonsutvalget (§16a)
Pål tobiassen stiller for to semestre, David Kristensen stiller for tre semestre.
De er begge single og Kjellermestre. Begge valgt ved akklamasjon.

l) Formann i Regi (§17a)
Sivert Hatteberg er kandidat. Valgt ved akklamasjon.

m) Forretningsfører i Regi (§17a)
Jørgen Johannessen er kandidat. Er sittende regiformann. Valgt ved akklama-
sjon.

Heidi Munthe-Kaas og Emil Mogstad plukker papirfly. Generalforsamlingen
er hevet.
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