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EKSTAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 2022 
 
Dato: Fredag 1. juli 2021 
Tid: 17.00 
Sted: Digitalt - Teams 
 
Møtet er innkalt av styret i Ålesund Studentsamfunn.  
 
Velkommen til generalforsamling!  
Gjør en forskjell du også! Still til valg og gjør studiehverdagen til dine medstudenter 
bedre.  
Håper å se deg på generalforsamlingen! 
 
Hilsen  
Madelen Nymoen 
Leder, Ålesund Studentsamfunn 
 
Om ekstraordinær generalforsamlingen 
En generalforsamling er Ålesund Studentsamfunns (ÅSS) høyeste myndighet. Under 
årets generalforsamling ble det stilt spørsmål til årets fremlagte budsjett, selv om 
budsjettet ble godkjent av generalforsamlingen har spørsmålene ledet til at styret 
ønsket å utarbeide et nytt årsbudsjett. Ved starten på høstsemesteret vil det nye 
Sundebygget åpne, her finner en i kjelleren Samfunnet som eies av Sit og driftes av 
ÅSS. Grunnet driften av Samfunnet ønsker ÅSS å stifte et nytt styreverv med navnet 
Husansvarlig, dette vervet vil ha overordnet ansvar for driften av Samfunnet.  
 
Samfunnet har medført et forslag til et nytt styreverv og endring i ÅSS sine vedtekter, 
samt er det nye budsjettet oppe for godkjennelse på den ekstraordinær 
generalforsamling.   
 
Alle som kvalifiseres til å bli medlem har tilgang til generalforsamlingen. Det 
vedtaksføres antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle har én 
stemme ved valg. Stemmegivning med fullmakt er ikke tillatt.  
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SAKSLISTE 
Skulle styret motta forslag til behandling før generalforsamlingen vil en oppdatert 
saksliste bli delt en uke før. Dermed kan denne sakslisten variere fra den som faktisk 
blir behandlet.  
 
Tid: 17.00 
Dato: Fredag 1. juli 2022 
Sted: Digitalt - Teams 
 
Sak 1.  Godkjenne de stemmeberettigede.  
 
Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.  
 
Sak 3.  Valg av ordstyrer, bisitter, referent, to paraferer og to til tellekorps.  

Forslag til vedtak:  
 
Sak 6.  Vedta budsjett.  
 
Sak 7.  Vedtektsendringer. 
Sak 7.1. § 6 Kontingent  
Sak 7.2. § 8 Generalforsamling 
Sak 7.3. § 12 Ekstraordinær generalforsamling 
Sak 7.4. § 11 & § 13 Generalforsamlingens oppgaver & Styret 
 
Betinget av godkjente endring av § 11 & § 13, sak 7.4., går den ekstraordinære 
generalforsamlingen videre til sak 8. 
  
Sak 8.  Valg 
Sak 8.1. Valg av Husansvarlig 
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ØKONOMI 
Styret har tatt til seg kritisk og spørsmål rundt budsjettet fremvist på 
generalforsamlingen våren 2022, og har utarbeidet et nytt budsjett for 
organisasjonen.  
 
Budsjett 2022/2023 
 

Budsjett Ålesund Studentsamfunn 2022-2023 
Inntekter ÅSS Kjerne 

  Budsjettert Faktisk 
Medlemsavgift 400 000,00   
Sponsor 230 000,00   
Billettsalg 400 000,00   
Sum 1 030 000,00 0,00 

Utgifter 
Arrangement 

17.mai Nasjonalfest 7 500,00   
Ex-russefest 7 500,00   
Oktoberfest 7 500,00   
Halloween 7 500,00   
Øvrige arrangement  50 000,00   
Nyttårsball 150 000,00   
Konsert 200 000,00   
Temafester 50 000,00   
Delsum 480 000,00 0,00 

HR 
Kaffe og velferd 25 000,00   
Frivilligfester 25 000,00   
Avslutning 30 000,00   
Kick off 50 000,00   
Julebord 15 000,00   
Representasjon 30 000,00   
Erfaringsoverføring 10 000,00   
Medaljer 15 000,00   
Delsum 200 000,00 0,00 

Markedsføring 
Gensere og t-skjorter 20 000,00   
Standmateriale 15 000,00   
Markedsføring 20 000,00   
Delsum 55 000,00 0,00 
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Aktivitetsgruppene 
Spons til gruppene 130 000,00   
Delsum 130 000,00 0,00 

Annet 
Andre driftskostnader 55 000,00   
Sponsor Fadder 40 000,00   
IT - programvarer 20 000,00   
Bank og kort gebyr 9 500,00   
Delsum 124 500,00   
Sum utgifter 989 500,00 0,00 

Resultat ÅSS - Kjerne 
Inntekter 1 030 000,00 0,00 
Utgifter 989 500,00 0,00 
Resultat 40 500,00 0,00 

Prosjektbudsjett 
Ski & Magi 

Inntekt 673 018,00   
Utgift 673 715,00   
Resultat -697,00 0,00 

U.-KA. 
Inntekt 329 250,00   
Utgift 328 725,00   
Resultat 525,00 0,00 

U.-KA.-Revyen 
Inntekt 190 740,00 0,00 
Utgift 190 000,00 0,00 
Resultat 740,00 0,00 

Resultat Ålesund Studentsamfunn 
Totalt Budsjetert inntekt ÅSS 2 223 008,00 0,00 
Totalt Budsjetert utgift ÅSS 2 181 940,00 0,00 
Totalt budsjettert resultat ÅSS 41 068,00 0,00 
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VEDTEKTER 
Her følger Ålesund Studentsamfunn sine vedtekter, sist oppdatert ved 
generalforsamling 24. mars 2021. Styret har lagt ved sine endringsforslag. Det som 
er markert rødt ønskes fjernet, sort vil beholdes, og tillegg markert med grønt.  
 

§ 1 Foreningens navn 
  
Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009. 
Organisasjonsnr.: 982 754 399 
 
§ 2 Formål 
  
§ 2.1 Ålesund Studentsamfunn er en selvstendig, partipolitisk uavhengig og livssyns-
nøytral organisasjon. 
  
§ 2.2 Ålesund Studentsamfunns viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferds-
tilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund, ved å fremme, utvikle og koordinere den 
studentsosiale aktiviteten ved NTNU i Ålesund. 
  

§ 3 Juridisk person 
  
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld. 
  

§ 4 Medlemmer 
  
Alle som er studenter ved et godkjent studieløp som kan vise til studentbevis og betalt 
semesteravgift kan kjøpe medlemskap ved ÅSS. I tillegg kan studenter ved private 
høgskoler i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, Kunstfagskolen i Ålesund og ansatte ved 
skolene, tegne medlemskap. Styret har fullmakt til å tilby bedriftsmedlemskap til 
sponsorer og samarbeidspartnere samt frivillige. Bedriftsmedlemskap er ikke 
stemmeberettiget. 
  

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
  
Alle medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen. Alle som kvalifiserer til å bli 
medlem iht. § 4 er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
  

§ 6 Kontingent 
  
§ 6.1 Kontingenten for neste skoleår fastsettes av generalforsamlingen i vårsemesteret 
og betales forskuddsvis pr. studieår. (Kontingenten er på 400,- NOK) 
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§ 6.2 Sittende tillitsvalgte i styret, kontrollkomité, aktivitetsgruppeledere og 
medlemmer av komiteer fritas fra medlemskontingent. I tillegg gis det fritak for de 
som forplikter seg som frivillige utover sitt første år som frivillig. Enkeltpersoner som 
tar på seg ansvar i form av ledere (gruppeledere) i aktive undergrupper av ÅSS har 
også fritak fra medlemskontingent. Gruppeledere som får gratis medlemskap må 
være aktive i 1 år (jf. egen gruppelederkontrakt). 
  
§ 6.3 Studenter som ønsker å kjøpe medlemskap for ett semester, skal betale 70% 
av ordinærpris for medlemskap. Kontingenten for denne typen studenter fastsettes 
av generalforsamling. (Prisforskjellen bør holdes slik at man ikke er tjent med å kjøpe 
ett medlemskap for hvert semester.) 
  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
  
Sittende tillitsvalgte i styret skal ikke motta honorar for sine verv. Tillitsvalgte kan 
motta refusjon for faktiske utgifter knyttet til arbeid i sitt verv. Refusjon for faktiske 
utgifter skal fremgå av regnskap. Eventuelle andre godtgjørelser til tillitsvalgte skal 
kun være i form av billetter/tilgang til arrangementer som samfunnet eller andre 
lignende aktører gjennomfører. 
  
§ 8 Generalforsamling 
  
Generalforsamling, som holdes hvert år i februar måned i vårsemesteret, er 
foreningens høyeste myndighet. Generalforsamling innkalles av styret med minst 3 
ukers varsel, på skolen og sosiale medier. Forslag som skal behandles på 
generalforsamling skal være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 
generalforsamlingen. 
  
Alle som kvalifiseres til å bli medlem har tilgang til generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 
  
Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer 
som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved 
fullmakt. På generalforsamlingen kan det ikke behandles forslag om 
vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før 
generalforsamlingen. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av 
sakslisten. 
  

§ 9 Ledelse av generalforsamlingen 
  
Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem 
av Ålesund Studentsamfunn. 
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§ 10 Stemmegivning på generalforsamling 
  
For at et vedtak skal være gyldig må det være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Kandidatvalg/personvalg foregår 
skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere 
velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige 
kandidater som det skal velges ved kommende avstemming. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, regnes 
som en stemme. Ved flertall av blanke stemmer vil kandidaten(e) ikke bli valgt inn. 
  
Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene under 
valget, vil kandidatene få mulighet til å holde en ny to-minutters appell med 
oppfølgingsspørsmål fra salen. Det foretas så omvalg mellom de to kandidatene som 
har oppnådd flest stemmer. Dette vil gjøres to ganger om det er stemmelikhet 
(mulighet for tre appeller totalt). Er det omvalg ved stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
  
Stemmeandelen holdes hemmelig. 
  

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver 
  
Generalforsamlingen skal: 

1. Behandle Ålesund Studentsamfunns årsmelding 
 

2. Godkjenne Ålesund Studentsamfunns regnskap, samt regnskap for Ski & Magi og U.-
KA. og U.-KA.-Revyen 
 

3. Behandle innkomne forslag 
 

4. Fastsette kontingent 
 

5. Vedta Ålesund Studentsamfunns budsjett og behandle Ålesund Studentsamfunns 
driftsbudsjett. 
 

6. Velge: 
 

a. Leder 
b. Nestleder 
c. Økonomiansvarlig 
d. Markedsføringsansvarlig 
e. Arrangementsansvarlig 
f. HR-ansvarlig 
g. Prosjektansvarlig 
h. Husansvarlig 
i. Kontrollkomité (to personer) 
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§ 12 Ekstraordinære generalforsamlinger 
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en 
tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 
  
Det innkalles på samme måte som for ordinære generalforsamlinger, med minst 14 
21 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta 
avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 
  

§ 13 Styret 
Foreningen ledes av et styre på 7 8 medlemmer. Styret består da av: Leder, 
Nestleder, Økonomiansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Arrangementsansvarlig, HR-
ansvarlig, Prosjektansvarlig og Husansvarlig. Styret er høyeste myndighet mellom 
generalforsamlingene. 
Styret tiltrer/fratrer sine verv 1. juni. Styret skal: 

1. Iverksette generalforsamlingens bestemmelser. 
 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide instruks for disse. 
 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Ålesund Studentsamfunns 
økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 

4. Representere Ålesund Studentsamfunn utad. 
 

5. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. 
 

6. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens 
stemme dobbelt. 
 

7. Sammen med leder av studenthuset, ha det overordnede ansvar for å fylle 
studenthuset med aktiviteter. 
 

8. Opprettholde et respektabelt og profesjonelt samarbeid med de andre 
studentorganisasjonene. 
 

9. På vegne av sine medlemmer, ha fullmakt til å endre redaksjonelle feil i 
vedtekter. 
 

10. Styret og tillitsvalgte skal skrive sluttrapporter fra sine verv som gir påtroppende 
styremedlem detaljert og fullstendig informasjon om vervet, og 
arbeidsbeskrivelse. 
 

11. Utarbeide, opprettholde og følge opp rus- og møtepolicy (retningslinjer) for 
organisasjonen og dens frivillige. 
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12. Fylle studenthuset med aktivitet, bemanne med frivillige og legge til rette for 

studentorganisasjoner og linjeforeninger som vil benytte seg av studenthuset.  
 
 
§ 14 Kontrollkomitéen 
  
Kontrollkomiteen skal bestå av 2 (to) personer. Disse skal velges på 
generalforsamlingen. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv eller 
oppgaver i Ålesund Studentsamfunn, men minst 1 av Kontrollkomiteens medlemmer 
bør ha innsikt i Ålesund Studentsamfunn og dets virke. Kontrollkomiteen skal påse at 
Ålesund Studentsamfunns virksomhet og økonomiske virke er i tråd med vedtektene. 
Kontrollkomiteen kan kreve at styret redegjør for enkeltsaker. Kontrollkomiteen er 
observatører på vedtektsendringsmøte med talerett, samtidig som den skal være 
observatører på valgmøter. 
 
§ 15. Komitémedlemmer og andre ansatte 
  
Antallet komitemedlemmer kan reguleres internt i styret, avhengig av antallet de i 
felleskap mener er nødvendig. Disse ansettes på bakgrunn av kvalifikasjoner, og 
deres ansettelse bør vurderes etter både søknad og intervju. Antallet tillitsvalgte kan 
også reguleres internt i styret. (Med ansatte tillitsvalgte menes roller som krever en 
viss mengde kompetanse og kunnskap, som for eksempel IT og Teknisk.) 
Komitemedlemmer fratrer sine verv fra og med 1. juni. 
  
§ 16 Grupper/avdelinger 
  
Ålesund Studentsamfunn kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse 
kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Ålesund 
Studentsamfunns styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan 
disse skal organiseres og ledes. 
  
Fordi avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Ålesund 
Studentsamfunn, kan avdelinger/grupper ikke inngå avtaler eller representere 
Ålesund Studentsamfunn utad uten styrets godkjennelse. 
  

§ 17 Vedtektsendring 
  
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær generalforsamling, 
ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 
flertall av de avgitte stemmene. Eventuelle endringer trer i kraft straks de er vedtatt. 
  

§ 18 Mistillitsforslag 
  
Mistillitsforslag mot ÅSS styrets leder eller enkeltmedlemmer av styret kan fremmes 
av enkeltpersoner og vedtas med 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer på 
ekstraordinær generalforsamling. Mistillitsforslag skal alltid begrunnes og fremsettes 
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skriftlig for kontrollkomiteen. Mistillitsforslag skal sendes ut av kontrollkomiteen 
senest 1 uke før det skal behandles av utvalget i et eget møte. 
  
Når mistillit er vedtatt fratrer styremedlemmet med umiddelbar virkning. 
  
§ 19 Prokura og signaturrett 
  
Prokura og Signaturrett skal gis til Leder og Nestleder. Det er kun disse 
styremedlemmene med godkjennelse fra styret, som kan pådra Ålesund 
Studentsamfunn økonomiske heftelser. Disse har prokura og eller signaturrett hver 
for seg. 
 

§ 20 Økonomi og budsjett 
  
Alle innkjøp eller enkeltheftelser over 20 000 NOK, som ikke inngår i prosjekters 
budsjett og prosjektregnskap, må legges frem i forkant for styret med alminnelig 
flertall, før heftelsen kan signeres. 
 
Budsjett og regnskap til prosjekter må godkjennes av styret. Leder og/eller nestleder 
skal orienteres om eventuelle heftelser før noen avtaler kan inngås. Budsjettene må 
være godkjent senest 3 måneder før arrangementsstart. Andre oppstående 
enkeltstående arrangementer må planlegges og budsjetteres i god tid 
før de avholdes. 
  

§ 21 Oppløsning 
  
Oppløsning av Ålesund Studentsamfunn kan bare behandles på ordinær 
generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til 
ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. 
  
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Ålesund 
Studentsamfunn. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i 
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr.§17. 
Eventuelle økonomiske midler som tilhører ÅSS, ved en eventuell oppløsning, skal 
gis til et veldedig formål som ganger studentmiljøet i Ålesund og omegn, eller 
fastlåses på en konto som ikke skal brukes før en eventuell åpning av samfunnet 
igjen eller en tilnærmet organisasjon. Dette er opp til styret, og medlemmene i 
generalforsamlingen. 
 
 
§ 22 Æresmedlem 
 
For å bli æresmedlem må man ha gjort en ekstraordinær innsats for Ålesund 
Studentsamfunn 
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Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer. Æresmedlem skal velges 
enstemmig og utnevnes ved en formell anledning. Skriftlig begrunnelse skal legges 
frem på generalforsamling. 
 
Æresmedlem har talerett på generalforsamling.  
 

STILLINGSBESKRIVELSER 
 
Leder 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Leder har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Leder rapporterer til styret i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er meget krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Leder er den øverste ansvarlige for den daglige driften av ÅSS. 
2.2. Leder skal se til at vedtektene følges. 
2.3. Leder er ansvarlig for å jobbe for et variert tilbud for medlemmene og på 
campus. 
2.4. Leder skal sørge for at intensjonene i strategiplanene blir oppfylt. 
2.5. Leder er ansvarlig for fremdrift og utvikling av ÅSS. 
2.6. Leder skal sammen med styret sette dagsorden for organisasjonen. 
2.7. Leder er ansvarlig for iverksettelsen av vedtak fattet av styret. 
2.8. Leder skal fungere som en veileder for resten av styret. 
2.9. Leder har ansvar for at frister som settes av styret blir overholdt. 
2.10. Leder er ansvarlig for innkalling til møter, generalforsamling og at 
sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. 
2.11. Leder er ansvarlig for å fremme et positivt og fruktbart samarbeid mellom 
studentorganisasjoner og linjeforeninger. 
2.12. Leder skal sørge for samarbeid med andre studentsamfunn. 
2.13. Leder har ansvar for at ÅSS holder en profesjonell og korrekt profil. 
2.14. Leder er ansvarlig redaktør for alle publikasjoner gitt ut av, eller på vegne 
av ÅSS. 
2.15. Leder har hovedansvar for delegering av arbeidsoppgaver. 
2.16. Leder skal sørge for at ÅSSs interesser blir ivaretatt i Sundebygget. 
2.17. Leder skal sørge for et godt samarbeid med Sit og andre parter i Sundebygget. 
 
3. Ovenfor studentsamfunnets medlemmer 
3.1. Leder skal sørge for at samtlige medlem finner det lønnsomt å ha medlemskap. 
3.2. Leder skal sørge for et variert tilbud som treffer medlemmenes interesser best mulig. 
3.3. Leder skal sørge for at først og fremst medlemmer, dernest ikke-medlemmer kan gi 
tilbakemeldinger og være med på å forme studentsamfunnets tilbud. 
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4. Overfor styret 
4.1. Leder er ansvarlig for at driften av organisasjonen fungerer best mulig til enhver tid. 
4.2. Leder er ansvarlig for å fremme styrets stilling til mistillitsforslag. Dette innebærer også å 
fremme mistillitsforslag til sittende styremedlemmer på vegne av resten av styret. Med dette 
er leder også pliktig til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling, med innkalling og 
saksliste i henhold til vedtekter. 
4.3. Påse at styrets vedtak og handlinger i politisk sammenheng er nøytrale. 
4.4. Sørge for at styremøter, allmøter, strategimøter med styret, 
oppsummeringsmøter hvert kvartal blir gjennomført og fører til positiv utvikling. 
4.5. Leder har delegeringsmyndighet ovenfor hele styret. 
4.6. Leder skal være ordstyrer og møteleder på styremøter om ikke annet er satt. 3.7. 
Skrive og signere attester for perioden styremedlemmene har gjennomført. 
4.8. Leder skal legge forholdene til rette for at styret skal kunne utføre sin jobb 
best mulig. 
 
5. Andre oppgaver 
5.1. Leder er ansvarlig for å opprettholde kontakt med alle partnere, sponsorer og 
leverandører. I tillegg har leder ansvar for all kontakt med media. 
5.2. Leder skal være en aktiv informasjonskanal i forkant av valgene for å oppnå høy 
valgdeltakelse. 
5.3. Skaffe referent, bisitter, tellekorps og annet personell til generalforsamling(er). 
 
6. Andre ansvarsområder og fullmakter 
6.1. Leder i tillegg til nestleder, er de eneste i styret som kan signere kontrakter som vil påta 
ÅSS ansvar og økonomisk belastning. 
6.2. Leder i tillegg til nestleder, er ansvarlig for økonomisk og sunn drift av Samfunnet. 
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Nestleder 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Nestleder har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Nestleder rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Nestleder er leders stedfortreder når leder er borte og plikter seg til å holde seg 
oppdatert på alle saker som er under behandling i Ålesund Studentsamfunn. 
2.2. Nestleder skal i hektiske perioder kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver, samt i 
visse råd og utvalg. 
2.3. Nestleder skal sammen med leder følge opp alle prosjekter, arrangement og saker som 
kjøres i regi av studentersamfunnet. 
2.4. Nestleder kan få delegert arbeidsoppgaver fra leder. 
2.5. Ved leders frafall, overtar nestleder alle plikter og oppgaver frem til ny leder 
er satt. 
2.6. Nestleder skal bidra til utvikling av studentsamfunnets aktiviteter og 
arrangement, da gjennom å sørge for at arbeidet som utføres blir 
dokumentert og at denne dokumentasjonen blir brukt og videreført. 
2.7. Nestleder er ansvarlig for utarbeiding og skal holde oversikt over dokumenter 
og rapporter til studentsamfunnet. 
2.8. Nestleder har ansvar for å føre arkiv og oversikt over alle sakspapirer, 
møtereferater og andre dokumenter tilhørende studentsamfunnet. 
 
3. Overfor styret 
3.1. Nestleder skal bidra til at organisasjonen fungerer best mulig. 
3.2. Nestleder skal være leders stedfortreder når leder er borte. 
3.3. Følge opp all dokumentering og rapportering. 
 
4. Andre ansvarsområder og fullmakter 
4.1. Nestleder i tillegg til leder, er de eneste i styret som har signaturrett på kontrakter og 
forhold som vil påta ÅSS ansvar og økonomisk belastning. 
4.2. Nestleder i tillegg til leder, er ansvarlig for økonomisk og sunn drift av Samfunnet. 
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Økonomiansvarlig 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Økonomiansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Økonomiansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Økonomiansvarlig er øverste organ i styret for økonomisk oversikt, rådgivning og 
bokføring og har dermed ansvar for ÅSS’s økonomi. 
2.2. Økonomiansvarlig skal sammen med leder og nestleder utarbeide budsjett som legges 
frem for styret. 
2.3. Økonomiansvarlig disponerer ÅSSs bankkonti. 
2.4. Økonomiansvarlig har ansvar for at utlegg på vegne av studentsamfunnet 
blir refundert. 
2.5. Økonomiansvarlig skal betale/fakturere leverandører og kunder. 
2.6. Økonomiansvarlig skal ha kontroll over betalingsløsninger og bruken 
av disse. 
2.7. Økonomiansvarlig er pliktig til å følge økonomisk reglement for føring av 
regnskap, momsreglement, revisjonsplikt og sørge for at ÅSS til enhver tid har 
en legitim og sunn økonomi. 
2.8. Økonomiansvarlig skal til enhver tid holde regnskapet korrekt og oppdatert. 
 
3. Overfor styret 
3.1. Holde styret informert om ÅSSs økonomiske situasjon. 
3.2. Økonomiansvarlig skal bistå ÅSSs prosjekter med økonomisk hjelp. Herunder 
Ski & Magi, U.-KA., Revy, Arrangementskomité, aktivitetsgrupper og ellers andre 
prosjekter som behøver økonomisk bistand. 
3.3. Økonomiansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle 
andre styreverv tildeles saker ikke har direkte med vervet å gjøre. 
 
4. Øvrige oppgaver 
4.1. Sørge for at alle betalingsløsninger til enhver tid fungerer og at brukerne av disse har 
nødvendig kunnskap for å kunne bruke dem. 
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Prosjektleder 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Prosjektansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Prosjektansvarlig rapporterer til styret i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Prosjektansvarlig er ansvarlig for at Ski & Magi, U.-KA. i Ålesund, U.-KA.-Revyen og 
andre prosjekt blir vellykket og gjennomføres på en trygg og sikker måte. 
2.2. Prosjektansvarlig har delegeringsmyndighet ovenfor prosjektledere og komitèer. 
2.3. Prosjektansvarlig er ansvarlig for alle prosjekter, men skal ta avgjørelsen sammen med 
styret og prosjektgruppen, slik at prosjektet blir gjennomført på best mulig vis. 
2.4. Prosjektansvarlig har overordnet ansvar for alle områder under planlegging, 
gjennomføring og etterarbeid knyttet til prosjektene. Herunder spons, aktiviteter, logistikk, 
bemanning og så videre. 
2.5. Prosjektansvarlig skal sammen med sine prosjektledere delegere ansvarsområder for 
gjennomføring av arrangement videre til sine komitémedlemmer. 
2.6. Prosjektansvarlig har ansvar for sunn og god økonomi til hvert enkelt prosjekt. 
2.7. Prosjektansvarlig sammen med prosjektledere har ansvar for å rekruttere 
frivillige med kompetanse til arrangementet dersom det ses behov. 
2.8. Prosjektansvarlig har ansvar for at de foregående års lærdom blir 
implementert i prosjektet for inneværende år. 
 
3. Overfor styret 
3.1. Prosjektansvarlig har ansvar for at Ski & Magi, U.-KA., U.-KA.-Revyen og andre prosjekt 
sine budsjett for inneværende år blir godkjent i styret 3 måneder før arrangementsstart. 
3.2. Prosjektansvarlig har ansvar for at regnskap til de forskjellige prosjektene blir ført. 
3.3. Prosjektansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle andre styreverv 
tildeles saker ikke har direkte med vervet å gjøre. 
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Markedsføringsansvarlig 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Markedsføringsansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Markedsføringsansvarlig rapporterer til styret. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Markedsføringsansvarlig er studentsamfunnets markedsføringssjef. 
2.2. Markedsføringsansvarlig har hovedansvar for studentsamfunnets profilering. 
2.3. Markedsføringsansvarlig skal sørge for at informasjon rundt alle arrangement og 
aktiviteter når ut til det tiltenkte publikummet. 
2.4. Sammen med Arrangementskomitéen skal Markedsføringsansvarlig utvikle en 
god promoteringsplan så snart semesterplanen for arrangement er satt. 
2.5. Markedsføringsansvarlig skal jobbe sammen med informasjonsansvarlige i 
andre studentorganisasjoner og ha jevnlige møter med disse. 
2.6. Markedsføringsansvarlig har hovedansvar for korrekt og riktig bruk av alle 
kanaler studentsamfunnet bruker, og til enhver tid holde disse oppdatert. 
2.7. Markedsføringsansvarlig bør sette sammen en egen komité, og 
deretter delegere de enkelte arbeidsoppgavene i forbindelse med studentsamfunnets 
aktiviteter. Denne komitéen bør jobbe selvstendig og informere styret om deres arbeid og 
strategi. 
2.8. Markedsføringsansvarlig har ansvar for at Ålesund Studentsamfunn hele tiden skal finne 
nye veier å markedsføre seg selv og deres aktiviteter. 
 
3. Overfor styret 
3.1. Være styrets kontaktperson for rådgivning til hvordan studentsamfunnets prosjekter kan 
og bør markedsføres. 
3.2. Markedsføringsansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan tildeles saker som 
ikke har direkte med vervet å gjøre. 
3.3. Skrive pressemeldinger ved store arrangement og ellers ved behov. 
3.4. Hjelpe leder med å opprettholde kontakt med andre studentsamfunn. 
3.5. Markedsføringsansvarlig skal ivareta styrets interesser hva angår promotering. 
 
4. Markedsføringskomité 
4.1. Markedsføringsansvarlig kan danne en markedsføringskomité, dette anbefales. 
4.2. Markedsføringsansvarlig skal mellom seg ha ansvar for produksjon av alt 
materiell, herunder video, bilder, plakater, bruk av Photoshop, og annet som 
brukes i promoteringssammenheng. 
4.3. Markedsføringskomitéen skal iverksette og følge opp konkurranser. 
4.4. Markedsføringskomitéen skal være de fremste på markedsføring og oppfordres 
sterkt til å ta i bruk utradisjonelle måter for markedsføring, så lenge dette ikke fører til 
sjenanse, fornærmelse eller andre overtråkk. 
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Arrangementsansvarlig 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Arrangementsansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Arrangementsansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for vellykket planlegging og gjennomføring av alle 
arrangement studentsamfunnet gjennomfører. Dette gjelder derimot ikke U.-KA., U.-KA.-
Revyen og Ski & Magi. 
2.2. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for å lage semesterplan i forkant av hvert semester, 
samt å kontinuerlig jobbe med å holde denne oppdatert. 
2.3. Sammen med leder, sørge for at ÅSSs arrangement og andre studentorganisasjoners 
og linjeforeningers arrangement blir satt opp på en gjensidig gunstig måte. 
2.4. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for at fristen for offentliggjøring av arrangement (to 
uker i forkant av et ordinært arrangement, en måned ved ekstraordinære arrangement) blir 
overholdt. 
2.5. Være ÅSS sin kontaktperson for linjeforeninger, aktivitetsgrupper, studentorganisasjoner 
og andre som ønsker hjelp eller bistand til et arrangement. 
2.6. Arrangementsansvarlig har ansvar for at det blir skrevet rapporter fra alle arrangement. 
2.7. Dersom ikke annet er satt opp, blir Arrangementsansvarlig automatisk artistvert. 
 
3. Overfor styret 
3.1. Arrangementsansvarlig er den personen i styret som har hovedansvar for gjennomføring 
av arrangement. 
3.2. Arrangementsansvarlig skal holde styret informert om de arrangement som skal 
gjennomføres. 
3.3. Arrangementsansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle andre 
styreverv tildeles saker ikke har direkte med vervet å gjøre. 
3.4. Sørge for at Markedsføringsansvarlig er informert om krav til promotering. 
3.5. Sørge for at Husansvarlig er informert om krav til bemanning. 
3.6. Sørge for at Husansvarlig er informert om nødvendig bruk av lokale. 
3.7. Sørge for at Husansvarlig er informert om alle tekniske krav til 
arrangement. 
3.8. Sørge for at hvert enkelt arrangement har en kontaktperson fra sin komité 
eller seg selv. Denne personen har videre ansvar for å videreformidle all nødvendig 
informasjon til de som skal jobbe under arrangementet. 
 
4. Arrangementskomité 
4.1. Arrangementsansvarlig bør danne en komité på minst to personer, gjerne 
fler. Fra 2015/2016 anbefales det å ha en arrangementskomité på 4 personer. 
4.2. Arrangementsansvarlig har ansvar for å følge opp sine komitémedlemmer. 
4.3. Komitéen får tildelt hver sine arrangement de skal planlegge og gjennomføre. 
4.4. Komitéen skal fungere som hjelp til f.eks aktivitetsgrupper eller andre, både 
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interne og eksterne, som ønsker hjelp fra ÅSS til sine arrangement. 
4.5. Arrangementskomitéen fungerer som sparringspartnere for utvikling og 
gjennomføring av arrangement.  
 

HR-ansvarlig 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. HR-ansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. HR-ansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. HR-ansvarlig er ansvarlig for rekruttering av frivillige som skal besitte et verv i ÅSS, dette 
i samarbeid med komité, prosjektansvarlige og ledere. Dette inkluderer behovskartlegging, 
intervjue, selektere og oppfølging. 
2.2. HR-ansvarlig har ansvar for nødvendig opplæring og kursing internt i organisasjonen. 
Dette inkluderer kunnskapsoverføring mellom avtroppende og påtroppende styre og 
komitéer. 
2.3. HR-ansvarlig skal håndtere problemer og konflikter blant komitémedlemmer i 
organisasjonen. Utvikler konflikten seg slik at HR-ansvarlig ikke lenger kan ta ansvar skal 
leder kontaktes. Kan ikke HR-ansvarlig og leder løse konflikten skal kontrollkomité kontaktes. 
2.4. HR-ansvarlig har ansvar for interne sosiale og faglige arrangementer. 
2.5. HR-ansvarlig skal være tillitsperson i organisasjonen. 
2.6. HR-ansvarlig skal gjennomføre oppfølgingssamtaler med alle i lederposisjoner 
i organisasjonen, og har ansvar for at oppfølgingssamtaler gjennomføres med alle 
komitémedlemmer og frivillige i verv. 
 
3. Overfor styret 
3.1. HR-ansvarlig skal bidra til at organisasjonen fungerer optimalt fra et sosialt og faglig 
perspektiv. 
3.2. HR-ansvarlig skal holde styret informert ved saker som kan påvirke organisasjonens 
drift. 
3.3. HR-ansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle andre styreverv 
tildeles saker ikke har direkte med vervet å gjøre. 
 
4. HR-komité 
4.1. HR-ansvarlig leder HR-komité. 
4.2. HR-ansvarlig har ansvar for å følge opp sine komitémedlemmer. 
4.3. Komitéen får tildelt sine ansvarsområder de skal følge opp. 
 
 
 
 
 



   
 

  Side 20 

Husansvarlig 
 
1. Vervet 
1.1. Velges på generalforsamling, trer inn i vervet 1. juni og sitter til 1. juni påfølgende år. 
1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 
1.3. Husansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 
1.4. Husansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn. 
1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet. 
1.6 Vervet krever plettfritt vandel da en vil være inkludert med skjenkebevillingen  
 
2. Generelle oppgaver 
2.1. Husansvarlig er ansvarlig for studenthusets drift. Dette inkluderer å bemanne de 
forskjellige delene med frivillige, sikre aktivitet og legge til rette for at andre 
studentorganisasjoner og linjeforeninger skal kunne ha aktivitet på studenthuset.  
2.2. Husansvarlig har ansvar for nødvendig opplæring og kursing for frivillige på 
studenthuset.  
2.3. Husansvarlig skal holde tett kontakt med Sit og deres koordinator for bygget. 
2.4. Husansvarlig er ansvarlig for at frivillige berømmes for innsats, herunder frivilliggoder, 
frivilligfester og andre sosiale aktiviteter.  
2.5. Husansvarlig skal sørge for at alle som vil ha aktivitet i bygget får mulighet for dette. 
2.6. Husansvarlig skal sørge for at det er aktivitet i studenthuset, selv om dette betyr at man 
må arrangere ting selv. 
2.7. Husansvarlig har ansvar for at varetelling og oppgjør gjøres på korrekt måte, selv om 
oppgavene blir delegert til komité.  
 
3. Overfor styret 
3.1. Husansvarlig skal bidra til at organisasjonens interesser i studenthuset ivaretas. 
3.2. Husansvarlig skal holde styret informert ved saker som kan påvirke organisasjonens 
drift. 
3.3. Husansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle andre styreverv 
tildeles saker som ikke har direkte med vervet å gjøre. 
 
4. Huskomité 
4.1. Husansvarlig leder Huskomité bestående av baransvarlig, vaktansvarlig, crew-ansvarlig, 
teknisk ansvarlig, aktivitetsansvarlig og film/foto ansvarlig.  
4.2. Husansvarlig har ansvar for å følge opp sine komitémedlemmer. 
4.3. Komitéen får tildelt sine ansvarsområder de skal følge opp. 
 
5. Øvrige oppgaver 
5.1. Husansvarlig er ansvarlig for å lage en månedlig rapport som beskriver hvordan driften 
av huset har vært.  
 
 


