
Referat Generalforsamling i Realistforeningen
V

//

Generalforsamlingen begynte når vi var bli  stykker: klokken .

 Godkjennelse av innkalling
Innkallingen er godkjent ved akklamasjon.

 Godkjennelse av dagsorden
Det foreligger et forslag om å legge til punktet “Opplesning av eventuelle manifester”
før punkt  “Fastseelse av kontingent”. Forslaget faller mot  stemmer.

Dagsorden godkjennes.

 Valg av ordstyrer og referent
Katrine Olsen stiller som ordstyrer, Christian Strandenæs stiller som referent.

Begge velges ved akklamasjon.

 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Emil Mogstad og Ingvild Aabye er valgt ved akklamasjon.

 Valg av to personer til å plukke papirfly
Robert Bauck Hamar og Ingvild Aabye ble valgt til å plukke papirfly

 Godkjennelse av Regnskap 
Sabine legger frem regnskapet for : Vi har gå   i pluss i forhold til budsje
.

Liv-Elisif har et par spørsmål:





Hvorfor er det ikke utgier i til lyd/lys og konserter?
Utgier til lyd og lys ol. er ført under “Betaling Regitjenester”

Svinn: Hvorfor er det   kr i diff? (:   kr)
Pengene på  dukker opp pga. feil føring av beløp i drop-poser.

Robert påpeker at Biørneballet har gå en del over budsje.
Liv-Elisif har noen oppklarende spørsmål rundt “Sosiale jobbgoder” vs. “Sosiale

styregoder” vs. “Sosiale utgier”.
RU innstiller på godkjenning.
Regnskapet blir godkjent av generalforsamlingen.

. Regiregnskapet

RU innstiller på å godkjenne regnskapet til regi, med en merknad: “Det er en del rusk
i regnskapet som må ryddes opp i.”

Regnskapet til Regi blir godkjent med merknad.

 Revidert budsjett

. Husbjørnen

Husbjørnen, Realistforeningens avis, har gå betydelig over budsje. Generalforsam-
lingen kritiserer Husbjørnens manglende vilje til å overholde budsjeer.

Generalforsamlingen diskuterer også å bevilge mer penger til Husbjørnen på bud-
sjeet, Torkil Vederhus har fremmet forslag om å øke rammene.

Samtlige Torkils forslag om å gi husbjørnen mer penger falt, det siste  mot .
Revidert budsje ble vedta uten endringer.

 Lovendringer
Torkil har trukket si forslag . til fordel for Ole Ivars forslag ., det blir ikke oppret-
tholdt.

Ole Ivar Ulven presenterer forslagene sine.
Forskjellen mellom Torkils forslag . og Ole Ivar Ulvens forslag . ligger i at

Ole Ivars forslag også beskriver hva som skal skje når generalforsamlingen skal tolke
lovverket.

Det diskuteres hvor vidt DU er sentrale for å hindre kupping av foreningen.
Liv-Elisif tror at bakgrunnen for forslaget til Torkil er at fristen for fremming av

forslag bør være kortere (i.e. nærmere generalforsamlingen).
Torkils forslag . (appendix A) har falt.
Ole Ivar Ulvens forslag . (appendix D) har falt.
Tobias’ forslag . (appendix B) har falt.
Ole Ivar Ulvens forslag . (appendix C) har falt.
Det ble ikke vedta noen lovendringer denne Generalforsamlingen.

 Semesterberetninger
Generalforsamlingen har ta semesterberetningene til orientering.





 Fastsettelse av kontingent
Generalforsamlingen ønsker ikke å endre kontingenten, den er fortsa  kr per semester.

 Valg av tillitsvalgte:

. Formann (§b)

Christian Strandenæs stiller som formann.
Christian er valgt ved akklamasjon

. Sekretær (§b)

Stian Lågstad Gjerløw stiller som sekretær.
Stian blir valgt ved akklamasjon.

. Arrangementsjef (§b)

Jeanee Viken stiller som arrangementsjef.
Jeanee blir valgt ved akklamasjon.

. Fagsjef (§b)

Merete Storflor stiller som fagsjef.
Merete blir valgt ved akklamasjon.

. Kjellermester(§b)

Ingrid Elgsaas-Vada stiller som Kjellermester.
Ingrid blir valgt ved akklamasjon.

. Blæstsjef (§b)

Christian Burull stiller som blæstsjef.
Christian blir valgt ved akklamasjon.

. Kafésjef (§a)

Emil Mogstad stiller som Kafésjef.
Emil blir valgt ved akklamasjon.

. To medlemmer til Økonomiutvalget (§a)

Bent Lorentzen og Frank Olsen stiller for et år, Marianne Røine til en supplerende
halvt-års-stilling.

Alle blir valgt ved akklamasjon.

. Leder av Økonomiutvalget (§a)

Bent stiller
Bent blir valgt ved akklamasjon.





. Ett medlem til Desisjonsutvalget (§a)

Gullik stiller.
Gullik blir valgt ved akklamasjon.

. Ett medlem til Revisjonsutvalget (§a)

Stephan Gullichsen stiller.
Han blir valgt ved akklamasjon.

. Forretningsfører i Regi (§a)

Jørgen Mundgjel Johanessen stiller.
Jørgen blir valgt ved akklamasjon.

A Torkil Vederhus lovendringsforslag .
Jeg foreslår herved å endre § d) til

Desisjonsutvalget har den endelige avgjørelse i tvilsspørsmål om tolkning
av lovene utenom de ordinære generalforsamlingene. Utvalget kan også
fae vedtak og gi regler i situasjoner hvor lovene måe vise seg å være
utilstrekkelige. Ethvert medlem av Realistforeningen har re til å innanke
for Desisjonsutvalget vedtak hvor det kan være tvil om lovligheten.

B Tobias V. Langhoffs lovendringsforslag .
Vyrde Hovedstyre og øvrige moakere,

Det vises til Hovedstyrets tidligere innkalling til Generalforsamling, med infor-
masjon om frist for innlevering av lovendringsforslag i løpet av inneværende dato.

På bakgrunn av at RF-kjelleren (eller «RF-kjellern» som den heter i følge lovene)
er stengt og Realistforeningen har få et ny lokale, ønsker jeg å fremme følgende
redaksjonelle endringsforslag på vegne av Realistforeningens forum for systemkritikk
og reform:

Å endre alle forekomster av «Kjeller» med «Lo», og «kjellern» med «loet».

C Ole Ivar Ulvens lovendringsforslag .
Den siste tiden har avdelingen notert seg tendenser til at det er behov for bedre kon-
troll med pengebruken for å unngå at grupperinger i foreningen bruker mer enn bud-
sjeet tillater. I tillegg har det fra tid til annen bli observert ytringer om at foreningen
for øyeblikket har bygd opp for meget egenkapital. Det følgende forslag søker å være
til bøte på begge disse, tilsynelatende motstridende, problemstillingene.

Det foreslås med dee å endre § fra

§ Generalforsamlingen vedtar budsjerammer alle styrer, utvalg og komi-
teer skal følge. Detaljerte budsjeforslag skal utarbeides av Realistforenin-
gens styrer, utvalg og komiteer og leveres Hovedstyret innen en måned





eer generalforsamlingen. Alle budsjeer skal være i tråd med budsjet-
trammene og godkjennes av Hovedstyret. Overskridelser av budsjeram-
mer i de respektive styrer, utvalg og komiteer behandles av Økonomiut-
valget.

til

§  BUDSJETTER

. Generalforsamlingen vedtar budsjerammer alle styrer, utvalg og
komiteer skal følge. Detaljerte budsjeforslag skal utarbeides av Re-
alistforeningens styrer, utvalg og komiteer og leveres Hovedstyret
innen enmåned eer generalforsamlingen. Alle budsjeer skal være
i tråd med budsjerammene og godkjennes av Hovedstyret. Over-
skridelser av budsjerammer i de respektive styrer, utvalg og komi-
teer behandles av Økonomiutvalget.

. For å tilstrebe forsvarlig bruk av foreningens midler samt at man
kun bruker de penger som er budsjeert, bør alle styrer og utvalg
som har økonomisk ansvar, haminst e sunnmørskmedlem, såfremt
dee er mulig å frembringe blant foreningens medlemmer. Personer
av skotsk opphav kan også utføre denne oppgaven såfremt de holdes
unna spritskapet. For å fremme likestilling kan også øvrige personer
utføre oppgaven, såfremt de har opphav som medfører at evne til å
begrense pengebruk og øke inntjening, er forventet.

. For å forhindre at foreningen samler opp for mye penger bør det
tilstrebes at alle styrer og utvalg som har økonomisk ansvar, har
minst e medlem av partysvensk bakgrunn, slik at foreningens ød-
sling med penger skjer i kontrollerte former. Disse personene har
ansvar for at foreningen til enhver tid har lite nok penger til at
foreningen kan forvente å få økonomisk støe gjennom de kanaler
det er naturlig å forvente at foreningen kan få økonomisk støe gjen-
nom.

. Dersom det ikke er mulig å oppdrive tilstrekkelig mange personer
med nevnte kvalifikasjoner, er Hovedstyret ansvarlig for å nedsee
en komité som skal drive et reet rekrueringsfremstøt før gener-
alforsamlingen trer sammen.

D Ole Ivar Ulvens lovendringsforslag .
Avdelingen noterer seg at T. Vederhus har fremmet forslag om å innskrenke Desisjon-
sutvalgets makt over Generalforsamlingen. På tross av at dee er et framifrå forslag,
ser avdelingen enkelte problemstillinger som ikke er belyst i lovendringsforslaget slik
Vederhus har utformet det. Hovedsakelig gjelder dee fremgangsmåten Generalfor-
samlingen skal benye når den ønsker å tolke lovverket.

Første ledd i dee forslag er i hovedsak likelydende med forslaget fra Vederhus,
bortse fra en mindre presisering av regelverket for ekstraordinære generalforsam-
linger i § a), i den hensikt å bedre sammenhengen mellom § a) og  d). Det
foreslås med dee å endre paragraf  a) om generalforsamlingen fra:





a) Generalforsamlingen er foreningens høyestemyndighet i spørsmål som
ikke kommer inn under § d) under første punkt. Generalforsamlingen
er beslutningsdyktig når minst / av medlemmene er tilstede, dog slik
at  stemmebereigede er tilstrekkelig dersom foreningen har mer enn
 medlemmer.

til:

a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet, med unntak
av saker som kommer inn under § d) første punkt for ekstraordinære
generalforsamlinger. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig nårminst
/ av medlemmene er til stede, dog slik at  stemmebereigede er
tilstrekkelig dersom foreningen har mer enn  medlemmer.

samt endre paragraf  d) fra

d) Desisjonsutvalget har den endelige avgjørelse i tvilsspørsmål om tolkn-
ing av lovene. Utvalget kan også fae vedtak og gi regler i situasjoner
hvor lovene måe vise seg å være utilstrekkelige. Ethvert medlem av Re-
alistforeningen har re til å innanke for Desisjonsutvalget vedtak hvor
det kan være tvil om lovligheten.

til

d) Desisjonsutvalget har den endelige avgjørelse i tvilsspørsmål om tolkn-
ing av lovene utenom de ordinære generalforsamlingene. Utvalget kan
også fae vedtak og gi regler i situasjoner hvor lovene måe vise seg å
være utilstrekkelige. Ethvert medlem av Realistforeningen har re til å in-
nanke for Desisjonsutvalget vedtak hvor det kan være tvil om lovligheten.

De følgende ledd anses av avdelingen som nødvendige for å ha klarhet i hvordan
Generalforsamlingen skal håndtere lovtolkning. Det foreslås derfor å legge til følgende
ledd:

 ) Ethvert stemmebereighetmedlem kan når somhelst fremme spørsmål
om hvordan lovverket skal tolkes. Desisjonsutvalget skal i slike tilfeller
redegjøre for si syn. Om Desisjonsutvalgets syn ikke finnes tilfredsstil-
lende, kan ethvert stemmebereinget medlem kreve at lovtolkningen be-
handles i plenum som beskrevet i § g).

 g) I tilfeller der det fremmes krav om tolkning av lovverk i plenum,
avgjør Generalforsamlingen lovtolkningen med / flertall. Diskusjoner
om lovtolkning og nye avstemninger skal fortsee inntil nødvendig fler-
tall oppnås eller pizzaen ankommer. Når pizzaen ankommer skal general-
forsamlingen avbrytes, og det siende Hovedstyre har ansvar for å kalle
inn til ny generalforsamling senest én uke senere. På den nye generalfor-
samlingen skal man fortsee der den forrige slapp.

 h) Under diskusjoner om lovtolkning kan når som helst et flertall på /
av de stemmebereigede kreve at en gi tolkning blir ta opp til avstemn-
ing, uavhengig av hvor mange av de tilstedeværende som har tegnet seg
på talelisten.





 i) Når Generalforsamlingen i henhold til § ) kommer frem til en
lovtolkning, plikter Desisjonsutvalget å utarbeide en forskri til lovverket
som tydeliggjør hvordan lovene skal tolkes. Forslag til ny forskri skal
fremmes på neste ordinære generalforsamling.

 j) For å unngå rekursjon harDesisjonsutvalget ansvar for å tolke forskriene,
også under generalforsamlingen.

De opprinnelige ledd fra § ) og utover flyes tilsvarende ned, og går hereer
fra § k) og utover.

Det trengs også en definisjon av forskrier, som med dee foreslås lagt til som en
ny §:

§ FORSKRIFTER

Forskrier skal utdype lovteksten der den ellers finnes vanskelig å tolke.
Forslag til nye eller endrede forskrier skal fremmes av Desisjonsutvalget
når lovtolkningssak har bli fremmet på generalforsamlingen i henhold
til § )-h). Forskrier kan bare vedtas på ordinær generalforsamling, og
må få / flertall blant de tilstedeværende stemmebereigede for å vedtas.

Forskrier er gyldige fra den dag de blir vedta frem til loven de er gi
i medhold av opphører å gjelde eller en ny forskri blir vedta som er-
statning for den foregående. Når lover forskrier er gi i medhold av
opphører å gjelde skal Desisjonsutvalget vurdere om det er nødvendig å
fremme forslag om nye forskrier i medhold av det nye lovverket.




