
Generalforsamling i Realistforeningen 
18.04.2012 

Generalforsamlingen startet da vi var 27 medlemmer tilstede, klokken 18:52. 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent ved akklamasjon. 

2. Godkjenning av dagsorden 
Etter tillegg av ”m. Ett medlem til Økonomiutvalget for ett semester.” godkjennes dagsorden ved 

akklamasjon. 

3. Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Christian Strandenæs 

Referent: Geir Ulvik 

Godkjent ved akklamasjon. 

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Elling og Peter velges ved akklamasjon. 

5. Valg av to personer til å plukke papirfly 
Punktet legges til slutten av dagsorden, dette godkjennes ved akklamasjon. 

6. Budsjett 
Forslaget blir forklart av Bent. 

Sosiale goder har økes med 20k, Annen driftskostnad senket 20k. 

Vi har budsjetter et stykke over det som er forventet brukt, for å sikre at det går bra. 

Dette er valgt fordi det på internarrangement ofte blir litt knapt med midler. Det ligger også 

inne 100k til gildet. 

Budsjettendringene vedtas ved akklamasjon. 

7. Regnskaper 
Vi har ikke klart å bruke opp alle pengene vi skulle bruke opp. 

Ca. 15k mindre enn planlagt. 

Vi har enda ikke fått penger fra universitetet i samband med maskeradeballet. Skal få 50k derfra. 

Vi har gått 300k i underskudd i 2011. 

Regi har gått i pluss. 



RU og ØU vil gjerne at bilag underskrives riktig og skikkelig. 

RU instiller på godkjenning. 

Realistforeningens regnskap godkjennes ved akklamasjon. 

Regnskapet til regi foreligger ikke. Det blir foreslått at regiforfører løper, dette skjer ikke. 

Orstyrer innstiller på at regis regnskap underkjennes, og presenteres ved neste genfors. 

Dette godkjennes ved akklamasjon. 

Spørsmål og forslag fra forsamlingen: 

Forklaring på noen poster: 

6550: Driftsmateriell 

6810: T-skjorter ble budsjettert slik at vaktgruppa skulle få t-skjorter. 

7060: Eksterne arr. Konto ble opprettet grunnet litt vanskeligheter ved føring. 

7050: Enkelte ting burde nok ha blitt ført her istedenfor andre steder. 

7300: I stor grad gulv og truckleie i forbindelse med semesterstartfesten H2011. 

2050: Totalt samlede aktive som vi har på konto, varer etc. 

Det foreslås å kutte ned noe på postene, og gradvis fase ut gamle som ikke brukes lenger. 

Liv-Elisif foreslår at det lages en oppsummering eller separat dokument der det estimeres og skrives 

på en måte som kan leses uten ØU-leders forklaring. Legge ved fotnoter som gir estimat på hva som 

er kommet av ekstrautgifter som følge av at vi har vært et annet sted (puben). 

Alt dette har gått under en diger post, så det er vanskelig å lese dette uten ØU-leder tilgjengelig. 

8. Lovendringer 
Ett loverndringsforslag fra Stian Lågstad: 

1) Endre alle forekomster av "Formann" til "Leder". 

2) Endre alle forekomster av "Sekretær" til "Nestleder". 

Motivasjonen er å kvitte seg med "sekretær"-begrepet, da en sekretær i dagens hovedstyre har 

oppgaver og ansvar som går langt utenfor enkel referatføring. Siden "formann og nestleder" 

ikke klinger helt riktig, vil jeg derfor også endre lederens tittel. 

Det stemmes om man bare skal direkte stemme om forslaget. Sterkt flertall for dette. 

Ved stemming  faller forslaget. 

9. Semesterberegninger  
Det blir foreslått at alle som ønsker å presentere sine semesterberetninger gjør dette.  

Godkjennes ved akklamasjon. 

Hovedstyret: 

Spørsmål: Blir det julebord? 

Svar: Ja, 16. juni aka sommeravslutning. 



Spørsmål: Har dere noen prosjekter på gang? 

Svar: Ja, det vedtas i VT en kantinepolitisk sak etc. Realistlista fremmer forslag som vi har hatt innspill 

til. 

Spørsmål: Hvordan har det gått med rekruttering og kafédriften? 

Svar: Det er normal drift! Mer om dette i rekrutteringen. 

Spørsmål: Skal junibordet arrangeres av gamle eller nye hs? (H11 eller V12?) 

Svar: Dette har ikke HS tatt en beslutning på enda. 

Regi: 

Nytt av året – Regi har klart å kaste noe! 

Vaktgruppa: 

Spørsmål: Hvilke av de to figurene på semesterberetningen representerer vaktgruppa? 

Svar: Vaktgruppa har gjort det de gjør best. 

DJ-gruppa: 

Spørsmål: Hvor er purren? 

Svar: … 

 

Generalforsamlingen tar beretningene til etteretninge ved akklamasjon. 

10. Generalforsamlingen har ordet 
Gildet har en facebook-side! 

Styret består nå av: 

Gildesjef – Jeanette Viken 

Gildeøkonomiansvarlig – Bent Lorentzen 

Gildefunkansvarlige – Peter Hoff og oda josefine Noven 

Gildesekretær – Ingrid Elgsaas-Vada 

Gildefagsjef – Christian Strandenæs 

Gildesponsorsjæf – Reidar Brenna 

Revysjef – Peter Hoff 

Bookingansvarlig – Martha Jensine Hansen Møkkelgjerd 

Blæstsjefer – Aila Aspås og Jonathan Feinberg 

Ballansvarlig – Ingvild Aabye 

Mangler per dags dato arrsjef. 

 

Spørsmål ang. revy (revysjef): 

Tanken bak revyen, i anledning 25. biørnegildet, er at vi vil ha tilbake gilderevyen. Peter har tatt på 



seg oppgaven med dette. Slik som det er ny i forhold til budsjettet, så lar det seg gjøre å arrangere 

revy. David bemerker regiutgifter ved revy, disse er tatt med i beregningene. 

Fra budsjettet nå går man i overskudd på litt over 1000kr. 

Det har blitt søkt om penger fra alt som finnes av muligheter. 

Skulle noen sitte med ideer om hva mer man kan søke om / fra, kom med de! 

Det bemerkes at dersom sponsoransvarlig gjør jobben sin på riktig måte, er posten på 100k 

beskjeden. Det er mye mer å hente fra dette, hvis man vet hvordan man skriver denne typen 

søknader. Gildesjef setter sponsorsjef i kontakt med Aril. 

Biørneballet blir i Losjen! 

Dato for gildet er 15. – 23. februar. 

Gildedagen H2012 er satt til 14. september. 

Gildet har også en twitter-account og nettside. Informasjon vil komme fortløpende på alle disse 

mediene. 

Generalforsamlingen klapper. 

11. Fastsettelse av kontingent 
Saksinnlegg fra Pål (seriøse saker): 

Det menes at det er på tide å øke kontingenten. 

Det foreslås at kontingenten følger halvliterprisen i 5kr-steg, altså nå 40kr. 

Det foreslås også: 31kr, maks 35kr, beholde dagens kontingent. 

Liv-Elisif vil at vi skal holde oss på en bedre linje enn SVFF, altså under 40kr. 

Lurer på hvordan det er for en bachelorstudent (stopper man i døre ved pris høyere en for halvliter 

etc.) 

Saksopplysning: Det har ikke vert endringer i besøkstall på Uglebo etter at de satt opp kontingenten 

til 35kr. 

Kommentarer: 

- Så lenge man holder seg  til runde priser under halvliterprisen burde ting gå bra. 

- Man bør tenke på hva man tenker når man står i døra, «to øl for en øl» etc. 

- Når vi ligger på listen over dyreste kjellere på halvliterpris, bør vi være på laveste for 

medlemspris. 

Det foreslås at HS bestemmer fri inngang på store arrangementer, slik at man kutter køer og den 

slags. RU har kommentert på at dørsalg har hatt problemer med en del svinn. 

- Det ble før praktisert at man kunne sende en ned fra grupper av folk for å sjekke stemninga. 

Dette praktiseres fortsatt. 

- Å ikke gå opp i runde tall virker dumt. Sterkt imot 31 og 42kr. 



- Det er 4 år siden sist gang kontingenten ble satt opp. En økning på 5kr vil potensielt gi 15k i 

økte inntekter. Dersom 40 er for mye, foreslås det 35 som en moderat økning. 

- Er det noen økonomiske grunner til at vi ev. skal øke kontingenten? 

o  Aldri dumt å ha penger. 

- Dersom vi nærmer oss medlemstallen fra før vi flyttet tilbake til kjelleren blir det ikke mye fra 

eller til et budsjett på 500k. 

- Justere etter markedet. Legge seg på nivå med Uglebo f.eks, ingen dramatiske økninger. 

- To måter å se det på. 

o Ingen grunn til å øke prisen uten at man trenger å gjøre det. 

o Samtidig er det fint å øke prisen gradvis slik at vi ikke plutselig øker voldsomt. 

- Hva er faktisk argumentene for å øke? I budsjettsammenheng? Det er noe herk å sitte i døre 

med masse småpenger. 

o Det kan ha store forskjeller for budsjettet. 

- Tenk på stipendet, det har ikke økt mye. 

Saksopplysning: Vi er kanskje dyrest nå, men vi har normalt vært ført ute med å øke. (Halvliterpris) 

- Liv-Elisif støtter Jeanette sitt forslag om at vi bør være billigst på medlemskap. 

- Det blir veldig kronglete på fulle pub-aftener med mye veksel etc. 

Avstemming for forslagene: 

42kr: Ingen stemmer 

40kr: 1 stemme 

35kr: 7 stemmer 

31kr: 1 stemme 

Generalforsamlingen vedtar ved allminnelig flertall at dagens kontingent blir stående. 

< 10 minutter pause> 

12. Valg av tillitsvalgte 

a. Formann (§9b) 

Geir stiller. 

Geir er valgt som ny formann ved akklamasjon. 

b. Sekretær (§9b) 

Sindre stiller. 



Sindre er valgt som ny sekretær ved akklamasjon. 

c. Arrangementsjef (§9b) 

Øyvind stiller. 

Emil stiller. 

Øyvind presenterer seg selv. 

Emil trekker seg. 

 

Øyvind er valgt som ny arrangementsjef ved akklamasjon. 

d. Fagsjef (§9b) 

Lars Christian stiller. 

Lars Christian (Lasse) velges som ny fagsjef ved akklamasjon. 

e. Kjellermester (§9b) 

Jorun stiller. 

Jorun er valgt som ny kjellermester ved akklamasjon. 

f. Blæstsjef (§9b) 

Alex stiller. 

Alex er valgt som ny blæstsjef ved akklamasjon. 

g. Kafèsjef (§13a) 

Ida stiller på nytt. 

Ida er gjenvalgt som kafèsjef ved akklamasjon. 

h. To medlemmer til Økonomiutvalget (§14a) 

Heidi stiller. 

Eirik stiller. 

Heidi og Eirik er valgt ved akklamasjon. 

i. Leder av Økonomiutvalget (§14a) 

Pål stiller. 

På er valgt som ny leder for Økonomiutvalget ved akklamasjon. 

j. Ett medlem til Desisjonsutvalget (§15a) 

Thomas stiller. 

Thomas er valgt som nytt medlem til Desisjonsutvalget ved akklamasjon. 



k. Ett medlem til Revisjonsutvalget (§16a) 

Asgeir stiller. 

Asger er valgt som nytt medlem til Revisjonsutvalget ved akklamasjon. 

l. Forretningsfører for Regi 

Jørgen stiller. 

Jørgen er valgt som forretningsfører for Regi ved akklamasjon. 

m. Ett medlem til Økonomiutvalget for ett semester. 

Burull stiller. 

Burull er valgt som medlem til Økonomiutvalget for ett semester. 

 

13. Valg av to personer til plukk av papirfly 
Kristian Brox stilles av genfors, og Øyvind fordi han tok med Tuborg på genfors. 

Valgt ved akklamasjon. 

 

Vi gratulerer oss selv med vel gjennomført genfors! 

*Det bankes i bordet med pinnen.* 

Liste over tillitsvalgte for høsten 2012: 

Formann: 

Geir Ulvik 

Sekretær: 

Sindre Bjørnhjell 

ØU-Leder: 

Pål Tobiassen 

Kjellermester: 

Jorun Ramstad 

Arrsjef: 

Øyvind Elgstøen 

Fagsjef: 

Lars Christian (Lasse) Hauge 



Blæstsjef: 

Alexander Fleischer 

Regiforfører: 

Jørgen Mundgjel 

Kafèsjef: 

Ida Lindeman 

To medlemmer til ØU: 

Eirik Bager Sundmark 

Heidi Vikki Munthe-Kaas 

Ett medlem til ØU for ett semester: 

Christian Burull 

Ett medlem til DU: 

Thomas Hannestad 

Ett medlem til RU: 

Asgeir Mortensen 


