
Generalforsamling V15

Dato: 15. april 2015
Tid: 18:04, startet 18:18. 
Sted: Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus 
Antall personer ved møtestart: 51.

1 Godkjennelse av innkalling.
Godkjent ved akklamasjon. 

2 Godkjennelse av dagsorden.
Endringer: «Regiformann» til «Regiforfører» i punkt 10 l) og spesifikasjon av punkt 6 
«Budsjett» til «Budsjett (revidering av budsjettrammene)». 
Godkjent ved akklamasjon.

3 Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Jeanette Viken.
Referent: Gunvor Evenrud.

4 Valg av to personer til å underskrive protokollen.
Øyvind Svendsen og Sigurd Beinset.

5 Gjennomgang av regnskap.
ØU-leder (Emil Mogstad) viser frem resultatregnskapet for Realistforeningen 2014 på lerret. 

Regnskapet legges frem og kommenteres.

Spørsmål fra salen besvares. 

ØU-leder anbefaler generalforsamlingen å ikke godkjenne regnskapet. 
Begrunnelse: Det faktiske beløpet på bankkonto ved nyttår ikke stemmer overens med 
regnskapet. Dette kommer av at vi har registrert fakturaer, men disse har ikke blitt riktig 
registrert. Det står derfor at vi har mye i leverandørgjeld. 
Gildekontoen har alt for høy differanse. Står at det er mye mer penger på kontoen enn det er. 
Alt er forklarbart, og pengebeholdningen stemmer. 
Vi har blitt kontaktet av skatteetaten angående mva.. 

-------------

Revisjonsutvalget kommenterer: 
Fornøyde med opprettelsen av et edb-utvalg. Vi trenger å digitalisere større deler av driften. 
Fornøyde med at det jobbes med å kjøpe inn safer. 
Har sett at terminalbruken begynner å bli bedre. Tror det har vært usikkerhet rundt terminal 
tidligere. Ser det har blitt mindre svinn i løpet av høstsemesteret i fjor. 
Fint at priser på interne turer settes opp. 
Vi kan ikke ha personlig utlegg på over 10 000 kr. Vi er studenter, og dette skal ikke skje. 
Regnskap: Mangel av bankavstemninger. Dette er ryggraden i et regnskap, og må stemme. 
Er viktig for at vi har oversikt. Her kan edb-utvalget være til hjelp. Det finnes en 
avstemningsfunksjon i mamut. 
Går det an å kjøpe noe som gjør dette automatisk? Vil at edb-utvalget skal se på dette. 
Dette vil sikre at man har oversikt. 



Reagerer på kontantbeholdningen, og at denne ikke ses over ofte. Bør få strengere rutiner på 
dette. Er lett å skaffe seg oversikt. 
Anbefaler å ikke godkjenne regnskapet. 

Regnskapet underkjennes. 

----------------------

Presentasjon av Regi sitt regnskap ved ØU-leder (Emil Mogstad). 

Revisjonsutvalget: Regnskapet ser pent ut. Det er god orden og kontroll. 
Bilagene er ikke signert og regnskapet bør derfor underkjennes. 

Regnskapet underkjennes. 

-----------------------------
ØU-leder (Emil Mogstad) informerer: 
Vi har fått et varsel fra skatteetaten. Viser dette frem på lerret.
De ville sjekke mva-rapport for 5. termin. 
Vi har sendt inn alt av informasjon. 
Skatteetaten reagerte på at vi ikke krever mva for medlemskap. Mener vi skal betale mva 
av dette. De tror nok vi bare driver pub og lyd- og lysutleie. 
Vi har skrevet en klage og sendt denne inn. Grunnlagene for beregningen er feil. 
Siden vi er en frivillig forening, skal vi få fritak fra mva. Vi er en todelt bedrift som 
driver med pubdrift og annen drift. Hadde vi ikke vært todelt ville vi måtte betale mva av 
alt. 

Vi har mottatt støtte fra andre for å handle inn eksempelvis utstyr. 25% av dette er mva. 
Vi må betale mva på ting vi kjøper for penger fra Velferdstinget. 
Vi må legge om praksis for å unngå at vi gjør feil med dette. 

6 Budsjett (revidering av budsjettrammene).

HS har satt seg ned og satt opp et detaljbudsjett som et forslag til redigering av budsjettet for 
dette året. 

Formann (Jeanette Viken) legger frem det reviderte budsjettet. 
Sammenlikner det nye forslaget med de satte rammene. 
Har stort sett oppjustert rammene. 

De nye budsjettrammene legges ut i eget dokument på våre hjemmesider. 

Spørsmål: ingen

Godkjennes ved akklamasjon. 

PAUSE 19:20 – 19:25



7 Lovendringer.

Lovendringsforslag ligger ute i eget dokument på våre hjemmesider.

Lovendringsforslagene presenteres av desisjonsutvalget.  

1. Lovendringsforslag fremmet av Robert Bauck Hamar.
 

1.1 Endring av §10a) og §10b).

Robert presenterer forslaget: Bakgrunnen for forslaget er krangling om hvem som skal sitte i 
Hovedstyret. Foreslår at generalforsamlingen skal velge de som skal inn i Hovedstyret men 
at Hovedstyret skal ha færre faste verv. Bare formann, sekretær og ØU-leder velges fast. 
Resten av HS velges også på generalforsamling. 
I praksis har hovedstyret tatt mye ansvar og dette har gjort at de andre ikke har hatt like mye 
ansvar som før. 

Forslaget diskuteres i plenum. 

Det er flere endringsforslag til 10b).  Hvordan stemmer disse overens? 
Robert og Kristian sine stemmer overens, bortsett fra i del om tidspunkt for valg av ØU-
leder. 
Stemmer over punkt 4.2 for å rydde i dette. Punkt 4.2 faller. 

Forslaget diskuteres i plenum. 

Desisjonsutvalget ser ikke noe i veien for forslaget men heller ikke helt poenget. 

Resultat av avstemming: Under 2/3 ønsker lovendring. 

Forslaget faller. 

1.2 Endring av §10j).

Presenteres: Dette er en språklig endring. Bør ha mer instrukser nå enn da lovene ble 
skrevet. 

Diskusjon i plenum. 
Det kommer frem at omformuleringen av lovteksten fjerner kravet om konstituerende HS-
møte innen 1. måned etter generalforsamling. Det blir foreslått at forslaget omformuleres til 
neste generalforsamling slik at dette kommer med. 

Resultat av avstemming: Under 2/3 ønsker lovendring.  

Forslaget faller.

2. Lovendringsforslag fremmet av Kristian Brox og 3. lovendringsforslag fremmet av 
Hanne Tresselt. 

2.1 og 3.1 Endring av §10b) og §15a). 



Presenteres: Intensjonen er at ØU-leder bør sitte i ett år, ikke ett semester. Dagens praksis er 
ikke ideell fordi det tar lang tid å sette seg inn i jobben. Man er fullstendig opplært i det man 
gir vervet videre. ØU-leder sitter med dette forslaget to semestre i stede for ett. 
Endringen vil bedre økonomistyringen i foreningen og gi mer oversikt. 
I forslag 2 foreslås valg på høsten fordi ØU-leder da sitter i et kalenderår 
I forslag 3 foreslås valg på våren fordi ØU-leder da sitter i et skoleår.  

Forslagene diskuteres. 

Det diskuteres hvordan man skal stemme. 

Kvotering: stemmer over om vi vil velge ett av lovendringsforslagene eller ikke.  
Over 2/3 ønsker lovendring.

Det stemmes over: 
Valg på høsten slik at man sitter hele regnskapsåret: Over 2/3 ønsker lovendring til dette. 

Lovendringsforslaget vedtas. 

4. Lovendringsforslag fremmet av Ole Ivar Ulven

4.1 Endring av §24l). 
Endre praksisen i generalforsamlingen. Fokus på lovendringsforslag. 

DU- anbefaler at lovendringsforslaget ikke vedtas. 

Resultat av avstemming: Under 2/3 ønsker lovendring. 

Forslaget faller. 

4.2 Endring av §10b) og 24j) (innebærer fjerning av: §15b), §16b), §16c) og §17b) )
Dette vil innebære at alle medlemmer kan velges til hovedstyre. Vil fjerne paragrafene nevnt 
over. 

Resultat av avstemming: Under 2/3 ønsker lovendring. 

Forslaget faller. 

5. Lovendringsforslag fremmet av Jeanette Viken

5.1 Forslaget er trukket. 

Lovforslaget ønskes opprettholdt. 
Ordlyden er svært begrensende. Tolkes i dag friere enn ordlyden. 
Endringen i forslaget har vært tatt opp flere ganger. 
SiO oppgir at vi er en studentforening for MatNat. Hadde vært positivt om vi ikke 
ekskluderte studenter i lovene våre. 



Resultat avstemming: Over 2/3 ønsker lovendring. 

Lovendringsforslaget vedtas. 

5.2 Forslaget er trukket. Ingen ønsker å opprettholde. 

5.3  Endring av §14.

Forslag om at baffelmesterne legges til i KS. 

Desisjonsutvalget stiller seg nøytrale. 
Kafésjef er for. Fordi baffelmesterne blir mer inkludert i den daglige driften.  
Kjellermester er nøytral/negativ. Sitter som regel ikke like lenge som skjenkemestre. 

Resultat avstemming: Over 2/3 ønsker lovendring. 

Lovendringsforslaget vedtas.  

5.4 Endring av §14a).

Vaktgruppesjef inn i KS. 

Vaktgruppesjef er for forslaget siden det er dette som foregår i praksis per i dag. 
Kjellermester er positiv til forslaget. 

Resultat avstemming: Over 2/3 ønsker lovendring. 

Lovendringsforslaget vedtas. 

5.5 Forslaget er trukket.

Generalforsamling har vedtatt endringer av: §4, §10b), §14, §14a) og §15a)

PAUSE 20:36 – 20:45

8 Semesterberetninger.
Legges frem skriftlig. 

ØU-leder holder et tillegg til økonomiutvalgets semesterberetning: 

Formann gir et sammendrag av hovedstyrets semesterberetning. 

9 Fastsettelse av kontingent. 



Forslag: 
50 NOK og 60 NOK. 

Resultat av avstemming: Over 2/3 ønsker 50 NOK. 

Kontingenten er satt til: 50 NOK. 

10. Valg av tillitsvalgte. 

a) Formann (§ 10 b) 
Robert Solli stiller. 

Har vært i foreningen i 3-4 semestre og har i denne perioden hjulpet til i de fleste grupper. 
Studerer fysikk. Engasjert i det å få nyinnterne inn i foreningen, og at de forblir aktive. 
Ønsker å effektivisere organisasjonen for å kaste bort minst mulig tid. 

Spørsmålsrunde fra salen

Robert Solli velges til formann ved akklamasjon. 

Formann: Robert Solli. 

b) Sekretær (§ 10 b) 
Gunvor Evenrud stiller. 

Studerer biologi. Har vært med i foreningen siden høsten 2012. Pga. uforutsette hendelser 
gikk det litt trått i begynnelsen dette semesteret. Føler at hun er i godt i gang nå og vil 
gjerne fortsette et semester til. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Gunvor Evenrud velges til sekretær ved akklamasjon. 

Sekretær: Gunvor Evenrud. 

c) Arrangementsjef (§ 10 b) 
Ida Maria Fosback Larsen stiller. 

Er arrmester nå, og stiller som arrsjef. Vil ha flere møter med de som skal arrangere fester. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Ida Maria Fosback Larsen velges ved akklamasjon.

Arrangementsjef: Ida Maria Fosback Larsen. 

d) Fagsjef (§ 10 b)
Magnus Holm stiller. 



Studerer fysikk. Har vært fagsjef dette semesteret. Har satt i gang nye arrangementer. Nytt 
samarbeid med BFU. Skal prøve å ikke ha alle arrangementene samtidig. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Magnus Holm velges ved akklamasjon. 

Fagsjef: Magnus Holm. 
 

e) Kjellermester(§ 10 b) 
Hilde Solesvik Skeie, Gard Inge Rosvold og Mathias Kirkerød stiller. 

Det kreves hemmelig valg. 

Gard: Har vært medlem i foreningen lenge og har vært skjenkemester siden sitt andre 
semester. Skal begynne på master neste semester. Vil fortsette med øl 1100. Veldig glad i 
Disney. Glad i Robert som formann. 

Mathias: Har vært skjenkemester i to semestre. Føler dette er det semesteret som passer best. 
Har ikke tunge fag og derfor mye tid. Har ideer til bedring av rutiner. Er mye i kjelleren og
kommer til å fortsette med det. 

Hilde: Skjenkemester i tre semestre,  har vært interansvarlig har også vært innom mange 
grupper. Føler hun har en god oversikt over det som trengs. Er med i Gildestyret. Blir ikke 
noe problem å ta kjellermestervervet. Liker den nye løsningen med å sette opp barfunker på 
begynnelsen av semesteret. Vil bedre samarbeidet med ØU. Ønsker å engasjere vakt til et 
kurs om hva vakter skal se etter hos gjester. Ønsker å ha en prøvedag for nye barfunker. 
Håper dette gjør at barfunkene vil bli. Vil fortsette med bra ølutvalg. 

Spørsmålsrunde fra salen.  

Desisjonsutvalget teller opp stemmer. 

Hilde velges. 

Kjellermester: Hilde Solesvik Skeie. 

f) Blæstsjef (§ 10 b) 
Emilie Kvaløy stiller. 

Startet på universitet nå i høst. Har vært i RF i to semestre. Elsker å gå i bjørnekostyme. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Emilie Kvaløy velges ved akklamasjon. 

Blæstsjef: Emilie Kvaløy. 



g) Kafésjef (§ 14 a) 
Øyvind Svendsen stiller. 

Går andre året på FAM. Er i sitt 4. semester i kaféen. Var kafésjef forrige semester. Ønsker å 
fortsette med «Baffel og vitenskap» og vanlig kafédrift. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Øyvind Svendsen velges ved akklamasjon. 

Kafésjef: Øyvind Svendsen. 

h) To medlemmer til Økonomiutvalget (§ 15 a) 
Hanne Tresselt, Ina K. B. Kullmann og Rune Sivertsen stiller. 

Det kreves hemmelig valg. 

Ina: Har vært her i fire semestre. Studerer fysikk. Har vært arrmester. Føler seg ferdig med 
arr. Ønsker å gjøre en innsats i økonomi. 
Hanne: Går andre semester. Har vært barfunk. Har jobbet med regnskap i over tre år. Har 
jobbet masse i studentforeninger i Trondheim. 
Rune: Tidligere fagsjef. Begynner på master til høsten. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Desisjonsutvalget teller opp stemmer. 

Ina og Hanne velges. 

Medlemmer til økonomiutvalget: Ina K. B. Kullmann og Hanne Tresselt. 

i) Leder av Økonomiutvalget (§ 15 a) 
Kristine Onsum Moseid stiller. 

 
Har vært funk litt her og der. Har benyttet seg av goder og skylder RF å ha ansvar. Er med i 
ØU nå. Er under opplæring av Emil.

Kristine Onsum Moseid velges ved akklamasjon. 

Leder av Økonomiutvalget: Kristine Onsum Moseid. 

j) Ett medlem til Desisjonsutvalget (§ 16 a) 
Pål Tobiassen og Eigil Skjæveland stiller. 

Det kreves hemmelig valg. 

Eigil: Er sittende kjellermester. Vil gjerne stille fordi han føler han kan gjøre en god jobb. 
Pål: har vært med i ca. 17 semestre. Har vært på mange generalforsamlinger. Føler han  kan 



kommentere lovverket og komme med tolkninger. 

Spørsmålsrunde fra salen. 

Desisjonsutvalget teller opp stemmene. 

Eigil velges. 

Et medlem til Desisjonsutvalget: Eigil Skjæveland. 

k) Ett medlem til Revisjonsutvalget (§ 17 a) 
Christian Strandenæs stiller

Kjøper medlemskap, siden han ikke har dette. 

«Hei jeg heter Christian, og har nettopp blitt medlem i denne foreningen.» 
Er fra østkanten. Glad i tall og sånn. Glad i shades. Penger og regnskap er viktig. 
Har vært formann tidligere. 

Christian Strandenæs velges ved akklamasjon. 

Ett medlem til Revisjonsutvalget: Christian Strandenæs. 

l) Regiforfører (§ 18 a)) 
Olav Bjerke stiller. 

Har vært blæstsjef tre semestre. Har en del erfaring med hvordan driften i RF fungerer. Har 
vært med på å sette budsjettrammer. Har ikke mye erfaring i økonomi. Er motivert og tror 
dette skal gå bra. 

Olav Bjerke velges ved akklamasjon. 

Regiforfører: Olav Bjerke. 

11 Valg av to personer til å plukke opp papirfly.  

Sigurd og Hans Jacob. Fordi de traff HKH Ursus Minor. 

Generalforsamling heves klokken 22:05. 


