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GENERALFORSAMLING 2021
Dato: Onsdag 6. april 2022
Tid: 17.00
Sted: Nafjadjupet
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
Børge Eriksen
Leder, Ålesund Studentsamfunn

Om generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Ålesund Studentsamfunns (ÅSS) høyeste myndighet. Forslag
som skal behandles på generalforsamling skal sendes til styret senest 2 uker før. En
fullstendig saksliste vil være tilgjengelig senest en uke før generalforsamlingen finner
sted. Det vil ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på
sakslisten senest en uke før generalforsamlingen. Forslag sendes til Børge Eriksen
(leder@astudent.no) eller Hermann Hansen (nestleder@astudent.no).
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik
beslutning kan kun tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
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: Onsdag 6. april 2022
Sted: Nafjadjupet
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: Runar Jacobsen som ordstyrer, Mathea Gården som
bisitter, Hermann Hansen som referent, Mathias Hagen og Maren
Haanshuus Mikkelsen som paraferer og Idun Bakken og Lotte Rødahl
Friis til tellekorps.

Sak 4.

Godkjenning av årsberetning.

Sak 5.

Behandle regnskap revidert stand.

Sak 6.

Vedta budsjett.

Sak 7.

Behandle forslag og saker.

Pause 10 minutt
Sak 8.
Sak 8.1.
Sak 8.2.
Sak 8.3.
Sak 8.4.
Sak 8.5.
Sak 8.6.
Sak 8.7.
Sak 8.8.

Valg
Valg av leder
Valg av nestleder
Valg av økonomiansvarlig
Valg av markedsføringsansvarlig
Valg av arrangementsansvarlig
Valg av HR-ansvarlig
Valg av prosjektleder
Valg av kontrollkomité (to personer)

Sak 9. Eventuelt
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ÅRSBERETNING
Årsberetningen beskriver organisasjonens tilstand, og gir en kort beskrivelse på
medlemmer, styret, aktivitet (både internt og eksternt) og de ulike prosjektene.

Om Ålesund Studentsamfunn
Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) er en organisasjon for studenter i Ålesund, som eies
og driftes av sine medlemmer. Organisasjonen er selvstendig, partipolitisk
uavhengig og en livssynsnøytral organisasjon. ÅSS ble offisielt gjenoppstartet 28.
september 2009.

Medlemmer
Salget av medlemskap har i år gått etter forholdene greit. Skoleåret startet med
smittevernstiltak og mange ventet med å kjøpe medlemskap. Etter at ÅSS viste at de
klarte å gjøre aktivitet og mange fikk øynene opp for utlån gikk salget av medlemskap
bedre. Det er fortsatt en lang vei til rekorden på 1379 medlemmer, men bedre enn året
før med omlag 500 medlemmer. Fokuset har utelukkende vært å gi medlemmene verdi
for pengene sine.
Per dags dato (17. Mars 2022) har organisasjonen 804 medlemmer.

Styrets sammensetning
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Styret
Leder: Børge Skar Eriksen
Nestleder: Hermann Hansen
Økonomiansvarlig: Daniel Grønhaug
Markedsføringsansvarlig: Sjur Gustavsen
Arrangementansvarlig: Madelen Nymoen
HR-Ansvarlig: Sunniva Bentsen Eide
Prosjektleder: Thorbjørn Thomas Hansen

Prosjektledere og andre
Ski og magi-leder: Per-Christian Henningsen
U.-KA.-leder: Hauk Emil Rødli Gjørtz
Revyleder: Victoria Wikdahl
IT-leder: Johannes Løvold Josefsen
Kontrollkomité: Thea Svendsen og Mari Bakke Ekenes
Denne gruppen inkludert styret, ekskludert kontrollkomité, vil heretter bli henvist til som
Stortinget.

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 26 styremøter per 22.03.22

Styrets viktigste saker dette året:
•
•
•
•
•

Forvalte midler og godkjenne budsjett
Sette veivalg for hvilken retning vi ønsker at organisasjonen skal bevege seg
Arbeide sammen med SIT angående ÅSS sin rolle inn i det nye Sundebygget
Lage gode arrangement for medlemmene våre
Støtte undergrupper, prosjekter og andre grupper i ÅSS

Oppsummering
Styret har i år bestått av 7 personer. Styret begynte året med å ta stilling til prinsipielle
spørsmål som skulle danne grunnlaget for driften videre. Dette var lurt da man kunne
begrunne senere valg i svarene styret kom frem til i denne samlingen. Blant
hovedpunktene som ble dratt frem var det at “det beste for studenten” skulle stå
sentralt i alle beslutninger.
Videre tok også styret på seg ansvaret for Fadderuka fordi det var manglende
engasjement og styret vet hvor mye en god Fadderuke har å si for en god studietid.
Det har vært fokus på at det skal være et mangfoldig tilbud for ÅSS-medlemmer, alle
skal finne noe de liker. Det har også blitt jobbet mye med å lage gode plattformer for
komitéene og prosjektene. Det skal for det første være like forutsetninger for alle å
lykkes, og det skal være intuitivt og oversiktlig å tre inn i nye verv. Derfor er det blitt
gjort endringer på hvordan styret følger opp økonomien til prosjektene, og det er blitt
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opprettet en “Wiki” på alle teamskanaler som fungerer som et forenklet arkiv. Det er
også blitt ferdigstilt og organisert det digitale arkivet.
Styret har også arbeidet med å lage en styringsplattform for det nye studentbygget
Sundebygget. Her er det blitt diskutert flere modeller sammen med de andre
studentorganisasjonene og Sit. Disse modellene er inspirert av andre studentsamfunn
i Norge og hvordan de løser det. Viktige spørsmål som ansvar for skjenkebevilling,
frivillige versus betalte ansatte etc. er spørsmålene oppe til diskusjon. Per 23. mars
2022 er det ennå ikke landet noe håndfast.

Aktivitet 20/21
Internt i ÅSS

Rekrutteringen i ÅSS gikk dette året veldig fint. I mangel av gode tall skal man ikke
pårope seg noe, men mange mener at det var søkerrekord. Dette medførte at man
hadde en mulighet til å velge de man mente er mest egnet til de forskjellige stillingene.
Dette er en god situasjon å være i, og ÅSS har behov for dyktige folk for å fortsette å
utvikle seg. Men man skal ikke gå vekk fra idéen om at det er plass til alle i ÅSS, og
man trenger ikke gode forhåndskunnskaper for å være med.
Året 21/22 har vært preget av smittevernstiltak, men mildere enn året før. Det har vært
mer forutsigbart i forhold til hvilke tiltak som kan komme når, og det har vært
gjenåpning to ganger. Således har gjenåpningene kommet i gode perioder for
organisasjonen med unntak av Ski & Magi. Den første gjenåpningen kom slik at man
fikk gjennomført de 3 store høstsemesterarrangementene: Oktoberfest, Halloween og
Ski & Magi-kickoff. Den andre gjenåpningen kom ca en måned før U.-KA. og U.-KA.revyen gikk av stabelen. På dette tidspunktet var det 3 år siden sist fullskala U.-KA. og
revy ble arrangert. Med så store spring i tid er det fare for å miste tradisjoner og kultur
da de fleste studentene er uteksaminert. Dette ble ikke tilfelle da U.-KA. og revykomitéene bevarte disse med bravur.
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Internt i ÅSS har det i år vært meget godt samhold. Det ble lagt stort fokus allerede fra
start at man ikke skal danne for tette komitéer, men heller at alle jobber for samme mål
og organisasjon. Opprettelsen og bruk av blant annet snapchat grupper og hyppige
sosiale aktiviteter har vært med på å gjøre dette enklere. Resultatet av det er at man
opplever større støtte på tvers av komitéer og folk stiller villig opp. Opplevelsen er også
at mange koser seg i vervet, og vil fortsette til neste år. Det gode samholdet vises også
godt utad og flere som ikke hadde verv, eller har hatt verv i andre organisasjoner har
vist interesse for å delta neste år.
Det ble ikke gjort store endringer i oppsett av komitéer i år, men de økonomiansvarlige
for hvert prosjekt har fått tettere oppfølging av økonomiansvarlig i ÅSS. Dette har skapt
en tryggere ramme rundt økonomien. Det har også ført til at budsjettene er mer
nøyaktige, og følges tettere enn tidligere. Dette fører til tryggere og mer forutsigbar
økonomi i organisasjonen.
Det er også, grunnet overskudd fra fjoråret gitt midler til komitéene som de mente
medlemmene ville få nytte av. Blant annet ble det gitt 20 000kr til Ski & Magi for å
senke billettprisen på skidagen. Det har også blitt gitt en betydelig sum til
sommeravslutning for de frivillige i organisasjonen.

Markedsføringgruppen
Skoleåret 21/22 har for markedsføringskomitéen vært litt som et oppstartsår for
markedsføringskomitéen, etter ett år uten komitéleder. Året startet med
rekruteringsperioden for nye frivillige. Til dette lagde vi en ny infobrosjyre/flyer, samt
diverse på insta.
Resten av året ble brukt til promotering av arrangementer. I tidligere år har det vært
for mye plakat-innlegg på insta, så i år har vi hatt fokus på å promotere med bilder av
folk og ansikter. Dette har vært en suksess ettersom vi får mye mer respons på
innleggene.
Vi har i år hatt noen større markedsføringsprosjekter:
Kjærlighetsuke
Arrangement arrangerte kjærlighetsuke på campus, og ønsket i forbindelse med dette
mye markedsføring og en parodi på Første date. Denne var en stor suksess.
Julekalender
Vi gjentok fjorårets suksess med julekalender. Her var det noe problemer med
anskaffelse av premierer. Dette skapte noen problemer når det kom til innspilling og
planlegging, men vi klarte å gjennomføre hele kalenderen, og det var en stor suksess
med mye aktivitet og interaksjoner
Ellers gjennom året har vi prøvd å få mer kontroll og et bedre system på bilder fra
tidligere år og kommende år. Den beste løsningen vår så langt har blitt Adobe cloud
for lagring av bilder. Dette har gjort att det gjennom året har vært lettere å finne biler til
promotering.
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Arrangement
Året som har gått har bydd på flere utfordringer og muligheter. Covid-19 har vært den
største årsaken til både mulighetene og utfordringene dette året. Utfordringer grunnet
restriksjoner som har vanskeliggjort planlegging og praktisk gjennomføring av
arrangementer. Likevel har vi komiteen fått gjennomført de største delene av de
planlagte arrangementene, men med noe redusert gjennomføring grunnet Covid-19.
Det ses også muligheter dette semesteret, ved to år med pandemi har studietiden
mistet mye studieglede og tradisjoner. Ved utgangen av pandemien har det blitt en
mulighet til å gjenoppta gamle tradisjoner og bringe tilbake den helhetlige
studiehverdagen gjennom arrangementer.
Arrangementsansvarlig begynte i starten av sommeren å planlegge og sette mål for
høstsemesteret. Denne planen ble lagt inn i SIALS-årshjulet på teams, slik at andre
organisasjoner fikk oversikt. Videre ble planen noe endret, men mye gjennomført og
alle arrangementer ble markedsført gjennom Ålesund Studentsamfunn sin e sosiale
medier og ved benyttelse av stand. Videre kommer en beskrivelse av gjennomførte
arrangement.

Oktoberfest
Oktoberfest ble arrangert 7.oktober. Arrangementet tok plass på Banken Studenthus,
for så å ha busser som kjørte til Bachus Lounge & Club for Afterparty. Det ble ikke lagt
opp til noen spesielle konkurranser eller hendelser under arrangementet.
På Banken var en ansatt baransvarlig og to ansatte fra SIT i baren, det var en vekter i
døren og vi hadde syv frivilligvakter fra ÅSS som HR-ansvarlig anskaffet. Det var noe
overflødig med frivilligvakter grunnet de to ekstra i baren fra SIT denne kvelden.
Arrangementskomiteen pyntet og rigget opp hos både Banken og Bachus med
oktoberfestpynt.
Når billettsalget åpnet, sto arrangementskomiteen og frivillige i ÅSS i Vrimla klare for
å lage litt stemning for arrangementet. Det ble gjennomført en chuggekonkurranse av
alkoholfri øl i Vrimla med fire deltagere, hvor vinneren fikk en gratis billett til
arrangementet. Denne standen og konkurransen skapte god stemning og øket
billettsalget godt.
Under selve arrangementet fungerte veldig mye godt, men det var noen ting som
kunne blitt endret. Her hadde vi noen problemer angående musikken som var satt opp
til arrangementet grunnet en begrenset bedrifts Spotify på Banken, da vi ikke hadde
anskaffet Tono i forkant.
For dette arrangementet ble det oppsatt to busser gjennom Vy Turbusser, som hadde
avgang kloken 23:50. Dette ble noe seint, flere dro i 23:00 tiden for å komme seg videre
til Bachus. På videre arrangementer er det blitt satt opp en buss 23:00 og en 00:00 til
Bachus fra Banken. Vy Turbusser og Bachus har derimot vært en god samarbeidspartner å benytte.

Halloweenfest
Halloweenfesten ble arrangert 28.oktober. Arrangementet tok plass på Banken
Studenthus, for så å ha busser som kjørte til Bachus Lounge & Club for Afterparty.
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Arrangementet besto av en DJ oppe i lokalet, samt et spøkelseshus nede i Hvelvet på
Banken.
Under arrangementet var det en baransvarlig, en vekter, og syv frivilligvakter fra ÅSS
anskaffet av HR-ansvarlig. Mengden av vektere, baransvarlig og frivilligvakter fungerte
fint.
Billettsalget på arrangementet ble noe lavt og gikk litt tregt grunnet at flere
ingeniørfaglige linjer hadde eksamen dagen etter. Dette ble ikke funnet ut av før senere
i planleggingen, da det var for seint å flytte arrangementet. Det ble oppsatt en
gresskarjakt på campus ved billettsalget, hvor de tre som fant gresskarene fikk gratis
billetter til arrangementet. Dette stuntet fikk derimot ikke like mye oppmerksomhet som
ved konkurransen til oktoberfesten. Likevel var det et godt arrangement hvor alle
deltagende viste fornøydhet ved arrangementet. Denne kvelden ble satt opp en buss
med to avganger: 23:00 og 00:00 til Bachus for Afterparty. Forskjellige avgangstider
fungerte godt da noen er mere ivrige enn andre for å dra videre til Bachus.
Spøkelseshuset som ble gjennomført var en stor suksess, det ble oppsatt av frivillige
i ÅSS, men var noe krevende å få til. Innsatsen lagt til grunn var stor og det endte
som et veldig godt spøkelseshus. Spøkelseshuset var åpent kun et kvarter hver time
for å gi det større oppmerksomhet og pågang når det var åpent. Denne løsningen
fungerte fint, og ga de som var i frivillig i spøkelseshuset ellers en mulighet til å delta
på festen.

Kjærlighetsuka
Kjærlighetsuka forgikk fra mandag 14.febraur til fredag 18.februar. Uken ble arrangert
i anledningen av Valentinsdagen. Denne uken ble det arrangert av opphengelse
hjertelapper i diverse farge hvor en kunne skrive en hyggelig beskjed til en venn eller
nær i Vrimla. Det ble arrangert en kjærlighets sti på Aksla, og det ble arrangert en
kjærlighets quiz på T2. Samt en konkurranse hvor en kunne vinne en dater på Molo
med en av fire single fra SIALS, her meldte en seg på ved å legge navn og
kontaktinformasjon i boksen til den man ønsket å dra på date med som sto i Vrimla.
Hjertelappene i Vrimla med hyggelige beskjeder ble en stor suksess, og mange skrev
lapper. Her klippet vi ut lapper, og ligge fremme med en forklarende plakat midt i
Vrimla. Kjærlighetsstien var en total bom, var dårlig vær og ikke godt markedsført og
ingen møtte opp. Quizen på T2 ble i noen grad en suksess, arrangementet var bra,
men oppmøte var lavt. Date konkurransen var veldig populær, og et morsomt konsept
hvor mange meldte seg på.
Uken i seg selv fikk god oppmerksomhet, selv med noe lavt oppmøte generelt og kan
være en god ting å ta med videre i andre år.

Mindre arrangement
Arrangementskomiteen hadde ved studiestart av høsten 2021 en gjennomføring av
ukentlige arrangementer på tirsdager hos Banken Studenthus. Dette utviklet seg til å
kun bli holdt annenhver uke senere, da det krevde mye tid for alle i
arrangementskomiteen og oppmøtet ikke var godt nok.
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Det ble holdt flere mindre lavterskelsarrangement i Banken av forskjellige slag hele
høsten.
Temaene som ble gjennomført var følgende:
• Paint & Sip – aktmaling
• Laging av slim
• Ping-Pong turnering
• Slampoesi workshop
• Bingokveld
• Mariokart turnering
• Juleverksted
Arrangementene hadde varierende oppmøte, men de temaene med best gjennomslag
av Paint & Sip og bingokveld.
Tirsdager i seg selv virket som en ugunstig dag for arrangementer, da de fleste
studenter har størst interesse for skole denne dagen.
Våren 2022 har arrangementskomiteen delt seg i to; en for større og en for mindre
arrangementer. De mindre arrangementene dette semesteret blir gjennomført på
torsdager, og har fått bedre respons og oppmøte enn forgående semester.

Videre arrangementer
Videre er det planlagt noen små arrangementer på Banken Studenthus ca. annenhver
torsdag, slik som quiz og påskeverksted.
Store arrangementer som er planlagt for vårsemesteret 2202 er en 17.mai feiring på
Banken Studenthus, X-russefest på Bachus og en sommerfest på Volsdalsberga.

Prosjekt
Ålesund Studentsamfunn har tre store prosjekter som gjennomføres hvert år, Ski &
Magi, U.-KA.-Revyen og U.-KA. Hvert prosjekt har hver sin komite, styrt av en leder.
Lederen for hvert prosjekt blir valgt hovedsakelig av Prosjektansvarlig, gjerne med
hjelp av HR i søknadsprosessen, med godkjennelse av styret før stillingen settes.
Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektene blir vellykket og gjennomføres på en trygg
og sikker måte. Prosjektansvarlig skal sammen med prosjektlederne sette hver
prosjektkomite, og samarbeide tett opp mot prosjektene.
Prosjektene har opparbeidet seg til å være en tradisjon i Ålesund, og når pandemien
kom, var det viktig å holde tradisjonene i live, selv om det kanskje ble avlyst, utsatt,
endret etc. Det var derfor veldig viktig for ÅSS å være klar med prosjektene med en
gang restriksjonene lettet, som det til dels gjorde i år. Under forklares det at Ski & Magi
måtte utsettes og endret, men allikevel fikk de holdt tradisjonen meget godt ved like,
med veldig god «hype» til neste år. U.-KA. og U.-KA.-Revyen fikk levert fullskala
arrangement, som var veldig deilig å få til igjen, som også blir forklart under. Veldig
gøy at selv om det er store usikkerheter i planleggingsfasene, så tørr prosjektene å
satse!
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For ÅSS og prosjektleder har det vært veldig viktig å holde prosjektene høyt. Det ble
bevisst brukt tid på å skape et godt bånd og god tiltro mellom styret og prosjektene for
å skape tillit og å minske avstandene. Styret ønsket å være tidlig og tydelig på at de
ønsket å bidra der prosjektene ønsket og trengte, og at styret virkelig ønsket å støtte
når det var behov. Prosjektleder føler kommunikasjonen og samarbeidet har vært
veldig bra, og er veldig glad og stolt over hva prosjektene har fått til. Prosjektene har
virkelig lagt ned et godt stykke arbeid, som kommer til å stabilisere videre drift av
prosjektene, og ikke minst enklere å rekruttere nye ÅSS’ere.

Ski & Magi

Ski & Magi valgte i år å returnere prosjektet til Oppdal i starten av februar 2022. Det
var planlagt å benytte seg av Oppdal Skifer Hotell og Oppdal Turisthotell. I forhold til
smittevern ble det gjort en løpende vurdering, men forholdene under planleggingsfasen på høsten gjorde et inntrykk at det ville være enklere å arrangere Ski & Magi i
2022 enn i 2021.
Antallet som skulle delta på Oppdal ble likevel begrenset til 200stk pga. nasjonale
smittevernregler for offentlige arrangementer. Deltakere skulle bli fraktet tur/retur med
buss organisert av Ski & Magi-komiteen. I forhold til program skulle det være ulike
konkurranser på dagtid, afterski, temafester og kveldsarrangement med DJ.
Komiteen ble dessverre tvunget til å avlyse arrangementet i slutten av januar, som
følger av en innstramming av smittevernreglene etter juletider, som et siste forsøk fra
regjeringen å begrense koronasmitten.
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Ski & Magi komiteen gjorde en helomvending etter dette, og planla et nytt dagsarrangement helt fra bunnen av, hos Strandafjellet skisenter fredag 4. mars 2022.
Dette lot seg gjennomføre, og ble en stor suksess! Det ble lagt ut 200 billetter og alt
ble utsolgt i løpet av kort tid. Det var også stor etterspørsel etter flere billetter, noe som
tyder på vellykket markedsføring. Deltakerne ble fraktet frem og tilbake i busser
organisert av komiteen.
Strandafjellet var veldig behjelpelige med vår planlegging og gjorde dagen ekstra bra
og minneverdig. Komiteen rigget til en Ski & Magi/ÅSS basecamp i bakken med telt,
musikk, grilling, snøvolleyball og bålpanne. Det var godt oppmøte på campen og folk
koste seg.
Dagen ble avsluttet med afterski i Banken Studenthus med innleid DJ. Afterskien ble
en kjempesuksess med godt oppmøte, god stemning, lang utholdenhet og
rekordomsetning i baren i Banken.

U.-KA.
Årets U.-KA.-komité var bekymret over at U.-KA. ikke har vært arrangert, i fullskala,
siden 2019. Dette gjorde at de ønsket “litt av alt” for å vise studenter, ansatte,
sponsorer, og Ålesunds øvre befolkning at U.-KA. i Ålesund er en folkefest som man
absolutt må få med seg. Det er en tydelig nedgang i villighet til sponsormidler, noe
komitéen tror fort kan endres med en bunnsolid gjennomføring i år.
U.-KA. 2022 har vært en milepæl for studentsamfunnet. Det har vært større enn noen
gang, med nesten 40 arrangement/aktiviteter på 10 dager. Det har vært svært god
respons fra publikum, og det er tydelig at de fleste arrangementene falt i god smak hos
unge (18-30) i Ålesund. Billettsalg har gått svært bra på nesten alle arrangement.
De 2020 var festivalen avlyst, og i 2019 var det svært begrenset hva som lot seg gjøre.
Med mye goodwill fra sponsorer disse årene har mye av midlene til U.-KA. vært
liggende på konto. Mye av dette var øremerket til neste gjennomførbare festival. Dette,
kombinert med en generøs spons fra Equinor, Hofseth, og Kjell Holm, har gjort at U.KA. 2022 har hatt en del midler, og billetter til ulike arrangement har vært svært billige.
Dette kan være mye av grunnen til det gode oppmøte, men vi tror fortsatt at komitéen
har truffet bra med tanke på variasjon i arrangement.
Årets festival har hovedsakelig vært i Ålesund sentrum. Dette var gjort for å vise frem
byen til både nye tilflyttende, og studenter som har bodd her siden 2020. Det var viktig
for komitéen å vise frem byen de bor i, og la dem bli kjent med hva som kan gjøres
her. Vi har også hatt det som antageligvis er U.-KA. sitt siste arrangement i Banken
Studenthus, før Studentsamfunnet inntar Sundebygget i høst.
Ved å aktivisere eksisterende aktører i Ålesund har årets festival hatt mulighet til et
veldig bredt utvalg av arrangement, uten at man måtte detalj-planlegge alt på
egenhånd. Det har vært ølsmaking, standup, quiz, og St. Patricks fest på Molo. Det
var flere arrangement på bachus. Vi har fått svært god hjelp av Mats Grimsæth til å
arrangere fisketurer, utekonsert, og foredrag på T2. Dette er bare noen av
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arrangementene som har vært gjennomført, og komitéen er stolt over gjennomføringen
av U.-KA. 2022.
U.-KA. 2022 har også fått svært god mediedekning. De har vært i Sunnmørsposten,
NTNU forum, Bypatrioten, Nytt i uka og NRK (både radio og TV). Dette har vært til stor
hjelp for å nå ut til Ålesunds øvre befolkning, noe som er viktig for å være “festivalen
av studenter, for alle”.
Det er tidlig å si hvordan U.-KA. har gått rent økonomisk. Det tyder på at festivalen vil
gå med et ørlite overskudd, om man teller med rest-spons fra tidligere år. Dette vil
være klart til årets GF.
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U.-KA.-Revyen

Revy 2022 kom godt i gang med rekrutering av skuespillere og annet i ensemble i
september 2021. Da så styret lyst på vårhalvåret etter gjenåpningen 25. september.
Vi så fram til fullsatt sal og tenkte at øvingene ikke kom til å møte utfordringer.
Skrivingen av selve revyen ble jobbet med fra oktober og til jul. I starten av året kom
det strengere restriksjoner og det å ikke kunne samles flere enn 10 stk gjorde at vi så
mørkt på øvingene samlet da revyen var en gruppe på rundt 30-40 stk. Likevel valgte
vi å ta en avgjørelse på at vi skulle få til en revy, uansett om det ble litt mer logistikk
arbeid rundt øvingene enn ventet. Noen utfordringer ble det med tanke på at flere var
smittet og i karantene, så vi klarte aldri å være fulltallig på øvingene. Oppmøte var
likevel bra nok til at vi fikk til å lage en revy vi er utrolig stolte av.
Årets revy “Kaleidoskop” ble en utrolig bra revy, med mye sang og dans. Tema var;
hvordan var ting egentlig under corona, hvordan vi oppfører oss på buss, litt krenking
mot Sunnmøre, NTNU Trondheim og befolkningen på generell basis. For å sitere
viserektor Annik som i sin tale sa at vår tolkning av NTNU Trondheim, Gjøvik og
Ålesund “var spot on”. Tilbakemeldingene fra medstudenter har vært utelukkende
positive. Forestillingene ble gjennomført på parken kulturhus 9. og 10. mars, med
nesten fullsatt sal på siste forestilling. Forestillingen var 2x45 min med 30 min pause.
Mediedekningen av revyen var også relativt bred, med flere radiobesøk hos Radio
Ålesund, avisinnlegg hos både Sunnmørsposten, Bypatrioten og Nytt i uka, samt tvinnslag på NRK Møre.
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Samholdet i gruppen tok seg også opp i løpet av året, og kom godt i gang etter at
snapchat- og facebookgruppen “revyfamilien” ble laget, i tillegg bidro “Kaleidoskop”genseren til at flere fikk en “familie”-følelse i gruppa.
Siden det kun er to uker siden revyen ble gjennomført, har vi enda ikke fått den totale
oversikten over hvordan vi har gjort det økonomisk, siden vi fortsatt mangler en del
fakturaer.

Aktivitetsgrupper
Det har vært utskifting av ledere i alle aktivitetsgrupper dette året, i tillegg er det
opprettet to nye aktivitetsgrupper. Gruppene har vært selvgående og samtlige grupper
har arrangert minst en samling i løpet av høstsemesteret, enten i form av kurs,
samlinger i banken eller turer. Dette, samt muligheten for enkelt utlån av utstyr, er
tilbud medlemmene har hatt stor glede av. Etter lanseringen av UtstyrApp har
prosessen med å låne utstyr blitt både enklere og raskere, noe som har frigjort mye tid
hos aktivitetsgruppelederne. Dette har ført med seg at fokuset heller har vært på å gå
over, vedlikeholde og rydde i utstyr, oppgradere utstyrsparken og arrangere turer og
samlinger for medlemmene. Under fadderuka sto vi også på stand for å synliggjøre
aktivitetsgruppene og noe av utstyret ÅSS har tilgjengelig for utlån.

Frivillighet
Etter to år med pandemi var vi noe bekymret for rekrutteringen til ÅSS, vi valgte derfor
å stå på stand både i fadderuka og uka etter med fokus på å informere om de
forskjellige komitéene og stillingene som utgjør organisasjonen, og hvor gøy det er å
være frivillig. Dette førte til høye søkertall, noe som ga oss muligheten til å velge
mellom motiverte kandidater. I løpet av høsten ble det gjennomført
medarbeidersamtaler med alle frivillige. Dette skal også gjennomføres i løpet av
vårsemesteret. Jevnt over er inntrykket at de frivillige trives i ÅSS, og har fått mye ut
av vervet både sosialt og faglig.
Vi har heller ikke i år valgt å rekruttere nye ordensvakter til Banken Studenthus. På de
arrangementene ÅSS har arrangert i Banken, er vakter rekruttert innad blant de
frivillige i ÅSS. I tillegg ble det innleid vektere på de arrangementene der størrelsen
tilsa at dette var nødvendig.

IT
Årets IT-komité har bestått av tre tredjeårsstudenter, én andreårsstudent, og én
førsteårsstudent, alle fra dataingeniørstudiet. Oppgavene som har opptatt komitéen
mest i år har vært utvikling av ny intern administrasjonsside og
medlemsdatabasesystem, samt vedlikehold av utstyrappen som ble utviklet av
fjorårets IT-komité. Mesteparten av oppgavene har blitt utført under
møter/arbeidsøkter hvor hele komitéen har vært samlet.
Kontinuitet er noe som er viktig for IT-komitéen, og det er tilsiktet at første- og
andreårsstudentene som er med i år, også er med i neste års IT-komité, hvor
andreårsstudenten er tilsiktet som neste års IT-leder. Dette gjør at neste års IT-leder
har noe kjennskap til ÅSS sine IT-systemer ved tiltredelse.
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Det har også vært til hjelp at tidligere års IT-medlemmer er tilgjengelige på komitéens
Discord-server. Dette har gjort det enkelt å stille spørsmål både om de gamle
eksisterende systemene, og ved utvikling av de nye kommende systemene.

Teknisk
Det ble i år gjeninnsatt en teknisk ansvarlig i ÅSS. Dette ble et eget verv innad i
arrangementskomitéen. Teknisk ansvarlig har hatt ansvaret for at det tekniske er i
stand før alle arrangement. Blant annet har han rigget opp til dagsarrangement Ski &
Magi, rave i Hvelvet og ellers andre arrangement det har vært behov. Teknisk har også
gått over gammelt utstyr og innkjøp av nytt hvor det var behov. Teknisk ansvarlig har
også stilt velvillig opp når andre organisasjoner har lånt utstyr og hatt behov for hjelp.

Samarbeidspartnere
Den første oppgaven til Nestleder og Leder var å kalle inn til møte med alle
samarbeidspartnere. Alle kontrakter ble fornyet. Leder og Nestleder delte ansvaret
med å holde kontakten med samarbeidspartnere, der leder hadde ansvar for utesteder,
og nestleder hadde ansvar for de resterende samarbeidspartnerne.
Liv&Røre ble signert inn rett før sommeren. Dette er et utested som fokuserer på
drinker, mat og en rekke ulike spill man kan spille når man er der. Slik som bowling,
dart, shuffleboard, karaoke, bordtennis, billiard og en arkade. Liv&Røre befinner seg
ved Moa, og er det eneste utestedet utenfor sentrum hvor medlemmene får gode
vilkår.
Gjennom året har det blitt markedsført tre våttkortkurs og tre skredkurs sammen med
Uteguiden. Av disse var det bare ett av våttkortkursene og ett av skredkursene som
ble gjennomført. Det har tidligere blitt meldt stor interesse for skredkurs, og det var
trolig en kombinasjon av tidspunktet og været som gjorde at det ble dårlig oppmøte.
Likevel er dette gode tilbud som fremmer trygghet både til sjø og land.
Videre gjennom året har vi prøvd å bruke samarbeidspartnerene flittig for å vise
medlemmene våre bredden av tilbudet. Bertoni og Pikasso Hellebroa ble i høst brukt i
forkant av GründerLounge da dette er et arrangement hvor disse kan være relevant.
Videre er det viktig å holde dialogen, og vise alle samarbeidspartnere til medlemmene
våre. Det kan bli mer krevende desto flere samarbeidspartnere ÅSS har, fremover
burde man vurdere muligheter for å klare dette på en god måte.

ØKONOMI
Det siste året har økonomien til ÅSS bedret seg etter gjenåpning. Vi endte med et solid
overskudd som ble delt ut til prosjektene i 2022. Noe av overskuddet skyldes dog at
jugend-billettene ble fakturert voldsomt sent, og er derfor i realitet ikke like høyt som
det virker som. I året som har vert har vi fokusert særlig på å få kompetansen hos de
med økonomi ansvarlig vervet i prosjektene opp. Det har gått ut på å gi de opplæring
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og tettere oppfølging. I tillegg ble det laget en ny budsjettmal for prosjektene som ble
testet i bruk. Den har tilsynelatende fungert greit.
Arbeidet med å dokumentere all kunnskap nødvendig for å ha økonomi ansvarlig
vervet pågår fremdeles. Det vil nok ikke bli ferdig før over sommeren, om ikke senere.
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Regnskap 2021
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Budsjett 2022
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POLICYER
Ruspolicy
Hvem: Alle frivillige i Ålesund Studentsamfunn
Hvorfor: Formålet med ruspolicyen i Ålesund Studentsamfunn (heretter ÅSS) er å
forebygge rus- og avhengighetsproblemer blant frivillige i ÅSS. I tillegg skal
ruspolicyen ivareta sikkerhet, arbeidsmiljø og omdømme. Vi ønsker å utvikle en
kultur som ivaretar både organisasjonen og alle dens frivillige.
Hvordan: Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at rusmiddelpolicyen
skal gjøres kjent og etterleves samt at retningslinjer følges. De med lederverv må
huske at de er rollemodeller i organisasjonen.
1. Generelt
- I ÅSS skal ingen føle de må forklare hvorfor de drikker, hverken alkohol
eller alkoholfritt.
- I ÅSS kan man si ifra – om man er bekymret enten for seg selv eller andre,
har hatt en dårlig opplevelse, opplever press i noen form, eller synes noen
er for fulle.
- I ÅSS oppfører vi oss fint, respekterer og tar vare på hverandre.
2. Alkohol
- Det skal ikke utøves drikkepress i ÅSS.
Om det utøves drikkepress pliktes det at man informerer vedkommende
som utøver drikkepresset om at dette ikke er greit. Ved flere brudd vil
vedkommende bli innkalt til møte med HR-ansvarlig og en annen
representant fra styret.
-

Alkoholbruk skal ikke gå ut over vervet. Ved oppmøte i beruset eller bakfull
tilstand på et møte, vil man bli sendt hjem (bruk sunn fornuft).
Om en møter beruset/ i bakrus sendes vedkommende hjem forsvarlig. Her
må det brukes sunn fornuft med hensyn til situasjonen. HR-ansvarlig skal
informeres, og avtaler møte med vedkommende for å avdekke om det er
bakenforliggende årsak. Reaksjon etter alvorlighetsgrad blir avgjort av HRansvarlig og nærmeste leder for vedkommende.

-

Alkohol skal ikke nytes på kontoret i arbeidstiden (07:00 – 17:00).
Om det konsumeres alkohol på kontoret i arbeidstiden skal det informeres
om at dette ikke er lov. Styret kan i sin helhet gi dispensasjon til
konsumering i arbeidstiden ved spesielle anledninger.

-

En skal ikke drive med organisasjonsarbeid i beruset tilstand.
Dette kan gå ut over sikkerhet, kvalitet og omdømme. Brudd på
retningslinjene kan være mangt, og en reaksjon kan variere fra tilsnakk, til i
verste fall utestengelse fra organisasjonen.

3. Illegale rusmidler
- I ÅSS er det nulltoleranse for illegale rusmidler.
Saker som omhandler illegale rusmidler blir sendt direkte til HR-ansvarlig.
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Vedkommende vil i tillegg bli henvist til helsesøster. Det er foretrukket å
følge opp vedkommende, arbeide for at de har det fint og at det ikke skjer
igjen.
4. Reseptbelagte medikamenter
- Frivillige oppfordres til å informere dersom de går på medikamenter som
fører til at de ikke kan utføre arbeidsoppgavene i vervet.
Nærmeste leder har ansvar for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Møtepolicy
Hvem: Alle frivillige i Ålesund Studentsamfunn
Hvorfor: Formålet med møtepolicyen i Ålesund Studentsamfunn (heretter ÅSS) er at
møtene skal være strukturerte og planlagte. Dette skal gjøre at organisasjonen og
dens frivillige skal være informerte og oppdaterte på forhånd, under og etter møtet.
Største grunn til utbrenthet er uvitenhet, og møtepolicyen er med på å forebygge
utbrenthet i organisasjonen og blant dens frivillige.
Hvordan: Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at møtepolicyen skal
gjøres kjent og etterleves samt retningslinjer følges. Ved gjentatte brudd vil HRansvarlig ta en snakk med aktuelle leder.
1. Generelt
- I ÅSS står hver enkelt prosjektgruppe/komité åpen til å bli enige om
egne retningslinjer for deres møtepraksis.
2. Før møtet
- Innkalling skal sendes ut i god tid før møtet, og inkludere møtestart- og
slutt.
Her skal skjønn brukes. Det er normalt med to ukers varsel, men
gjennom en møteplan som er tilgjengelig for alle trenger dette ikke
være nødvendig. Det skal være kjent hvor lenge møtet varer for alle.
-

Agenda skal gjøres kjent for alle før møtet.
Slik kan alle møte forberedt, og møtet blir mer effektivt.

-

En skal gi beskjed før møtet om en ikke kan stille.
Ved gjentatte brudd kan dette være grunn til bekymring. Leder for
prosjektgruppe/komité skal ta en prat med den frivillige, eller gi beskjed
til HR-ansvarlig.

3. Under møtet
- Telefoner og PC skal ikke brukes unødig under møtet.
Bruk av PC/telefon bør være avtalt på forhånd. Dette for å unngå
unødige forstyrrelser under møtet.
-

Referent og ordstyrer skal velges før en starter på agenda.
Ordstyrer står fritt til å sette strek for en sak og gå videre på agendaen.
Hvor detaljert referatet fra møtet skal være bør være avtalt på forhånd
med referent. Alt som vedtas og som det blir enighet om skal med i
referatet.
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-

Agenda skal følges slik den er skrevet. Andre saker blir tatt på siste
punkt, eventuelt, om det er tid til overs.
Slik får en tatt opp de sakene som er poenget med møtet, og en får
oppnådd det en ønsker.

4. Etter møtet
- Referat sendes ut.
Referatet skal sendes ut av referent så raskt som mulig. Slik kan alle se
hva som er vedtatt, også de som ikke hadde mulighet til å delta. Det
skal også legges ut på ÅSS sin Drive. Slik blir det også tilgjengelig for
neste år.
-

Følg opp det som har blitt vedtatt på møtet.
Ledere har ansvar for å følge opp det som har blitt vedtatt på møtet.
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STILLINGSBESKRIVELSER
Leder
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Velges på generalforsamling på våren og tiltrer vervet 1. juni og sitter til 1. juni
påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
Leder har taushetsplikt i sensitive saker.
Leder rapporterer til styret i Ålesund Studentsamfunn.
Vervet er meget krevende og krever stor arbeidskapasitet.

2. Generelle oppgaver
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Leder er den øverste ansvarlige for den daglige driften av ÅSS.
Leder skal se til at vedtektene følges.
Leder er ansvarlig for å jobbe for et variert tilbud for medlemmene og på
campus.
Leder skal sørge for at intensjonene i strategiplanene blir oppfylt.
Leder er ansvarlig for fremdrift og utvikling av ÅSS.
Leder skal sammen med styret sette dagsorden for organisasjonen.
Leder er ansvarlig for iverksettelsen av vedtak fattet av styret.
Leder skal fungere som en veileder for resten av styret.
Leder har ansvar for at frister som settes av styret blir overholdt.
Leder er ansvarlig for innkalling til møter, generalforsamling og at
sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene.
Leder er ansvarlig for å fremme et positivt og fruktbart samarbeid mellom
studentorganisasjoner og linjeforeninger.
Leder skal sørge for samarbeid med andre studentsamfunn.
Leder har ansvar for at ÅSS holder en profesjonell og korrekt profil.
Leder er ansvarlig redaktør for alle publikasjoner gitt ut av, eller på vegne
av ÅSS.
Leder har hovedansvar for delegering av arbeidsoppgaver.

3. Ovenfor studentsamfunnets medlemmer
3.16. Leder skal sørge for at samtlige medlem finner det lønnsomt å
ha medlemskap.
3.17. Leder skal sørge for et variert tilbud som treffer medlemmenes
interesser best mulig.
3.18. Leder skal sørge for at først og fremst medlemmer, dernest
ikke-medlemmer kan gi tilbakemeldinger og være med på å forme
studentsamfunnets tilbud.

4. Overfor styret
4.1.

Leder er ansvarlig for at driften av organisasjonen fungerer optimalt til
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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.
3.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Leder har delegeringsmyndighet ovenfor hele styret.
Leder skal være ordstyrer og møteleder på styremøter om ikke annet er satt.
Skrive og signere attester for perioden styremedlemmene har gjennomført.
Leder skal legge forholdene til rette for at styret skal kunne utføre sin jobb
best mulig.

5. Andre oppgaver
5.1.
5.2.
5.3.

Leder er ansvarlig for å opprettholde kontakt med alle partnere, sponsorer og
leverandører. I tillegg har leder ansvar for all kontakt med media.
Leder skal være en aktiv informasjonskanal i forkant av valgene for å oppnå
høy valgdeltakelse.
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.

Nestleder
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Velges på generalforsamling på våren og tiltrer vervet 1. juni og sitter til 1. juni
påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
Nestleder har taushetsplikt i sensitive saker.
Nestleder rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn.
Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet.

2. Generelle oppgaver
2.1.

2.2.

Nestleder er leders stedsfortreder når leder er borte og plikter seg til å holde
seg oppdatert på alle saker som er under behandling i Ålesund
Studentsamfunn.
Nestleder skal i hektiske perioder kunne avlaste leder i
representasjonsoppgaver, samt i visse råd og utvalg.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Nestleder skal sammen med leder følge opp alle prosjekter, arrangement og
saker som kjøres i regi av studentersamfunnet.
Nestleder kan få delegert arbeidsoppgaver fra leder.
Ved leders frafall, overtar nestleder alle plikter og oppgaver frem til ny leder
er satt.
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.
Nestleder er ansvarlig for utarbeiding og skal holde oversikt over dokumenter
og rapporter til studentsamfunnet.
Nestleder har ansvar for å føre arkiv og oversikt over alle sakspapirer,
møtereferater og andre dokumenter tilhørende studentsamfunnet.

3. Overfor styret
3.1.
3.2.
3.3.

Nestleder skal bidra til at organisasjonen fungerer optimalt.
Nestleder skal være leders stedfortreder når leder er borte.
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.

Økonomiansvarlig
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Velges på generalforsamling i på høst og har en opplæringstilling frem til 1.
juni og deretter sitter til 1. juni påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
Økonomiansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker.
Økonomiansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn.
Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet.

2. Generelle oppgaver
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Økonomiansvarlig er øverste organ i styret for økonomisk oversikt, rådgivning
og bokføring og har dermed ansvar for ÅSS’s økonomi.
Økonomiansvarlig skal sammen med leder og nestleder utarbeide budsjett
som legges frem for styret.
Økonomiansvarlig disponerer ÅSSs bankkonti.
Økonomiansvarlig har ansvar for at utlegg på vegne av studentsamfunnet
blir refundert.
Økonomiansvarlig skal betale/fakturere leverandører og kunder.
Økonomiansvarlig skal ha ha kontroll over betalingsløsninger og bruken
av disse.
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2.7.

2.8.

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.
Økonomiansvarlig skal til enhver tid holde regnskapet korrekt og oppdatert.

3. Overfor styret
3.1.
3.2.

3.3.

Holde styret informert om ÅSSs økonomiske situasjon.
Økonomiansvarlig skal bistå ÅSSs prosjekter med økonomisk hjelp. Herunder
Ski & Magi, U.-KA, Revy, Arrangementskomité, undergrupper og ellers andre
prosjekter som behøver økonomisk bistand.
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.

Prosjektleder
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Velges på generalforsamling på våren og tiltrer vervet 1. juni og sitter til 1. juni
påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
Prosjektansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker.
Prosjektansvarlig rapporterer til styret i Ålesund Studentsamfunn.
Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet.

2. Generelle oppgaver
2.1. Prosjektansvarlig er ansvarlig for at Ski & Magi, U.-KA i Ålesund, U.-KArevyen
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.
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2.7.
2.8.

Prosjektansvarlig sammen med prosjektledere har ansvar for å rekruttere
frivillige med kompetanse til arrangementet dersom det ses behov.
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.

Markedsføringsansvarlig
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Velges på generalforsamling på våren og tiltrer vervet 1. juni og sitter til 1. juni
påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
Markedsføringsansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker.
Markedsføringsansvarlig rapporterer til styret.

2. Generelle oppgaver
2.1.
2.2.
2.3.
og
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Markedsføringsansvarlig er studentsamfunnets markedsføringssjef.
Markedsføringsansvarlig har hovedansvar for studentsamfunnets profilering.
Markedsføringsansvarlig skal sørge for at informasjon rundt alle arrangement
aktiviteter når ut til det tiltenkte publikummet.
Sammen med Arrangementskomitéen skal Markedsføringsansvarlig utvikle en
god promoteringsplan så snart semesterplanen for arrangement er satt.
Markedsføringsansvarlig skal jobbe sammen med informasjonsansvarlige i
andre studentorganisasjoner og ha jevnlige møter med disse.
Markedsføringsansvarlig har hovedansvar for korrekt og riktig bruk av alle
kanaler studentsamfunnet bruker, og til enhver tid holde disse oppdatert.
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.
Markedsføringsansvarlig har ansvar for at Ålesund Studentsamfunn hele tiden
skal finne nye veier å markedsføre seg selv og deres aktiviteter.
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3. Overfor styret
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Være styrets kontaktperson for rådgivning til hvordan studentsamfunnets
prosjekter kan og bør markedsføres.
Markedsføringsansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan tildeles
saker som ikke har direkte med vervet å gjøre.
Skrive pressemeldinger ved store arrangement og ellers ved behov.
Hjelpe leder med å opprettholde kontakt med andre studentsamfunn.
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 er ansvarlig for ÅSS sine utgaver av Dassnytt.
4.4. Markedsføringskomitéen skal iverksette og følge opp konkurranser.
4.5. 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.

Arrangementsansvarlig
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Velges på generalforsamling på våren og tiltrer vervet 1. juni og sitter til 1. juni
påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
Arrangementsansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker.
Arrangementsansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn.
Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet.

2. Generelle oppgaver
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

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.
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for å lage semesterplan i forkant av hvert
semester, samt å kontinuerlig jobbe med å holde denne oppdatert.
Sammen med leder, sørge for at ÅSSs arrangement og andre
studentorganisasjoners og linjeforeningers arrangement blir satt opp på en
gjensidig gunstig måte.
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for at fristen for offentliggjøring av
arrangement (to uker i forkant av et ordinært arrangement, en måned ved
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2.5.

2.6.
2.7.

ekstraordinære arrangement) blir overholdt.
Være ÅSS sin kontaktperson for linjeforeninger, undergrupper,
studentorganisasjoner og andre som ønsker hjelp eller bistand til et
arrangement.
Arrangementsansvarlig har ansvar for at det blir skrevet rapporter fra alle
arrangement.
Dersom ikke annet er satt opp, blir Arrangementsansvarlig automatisk
artistvert.

3. Overfor styret
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Arrangementsansvarlig er den personen i styret som har hovedansvar for
gjennomføring av arrangement.
Arrangementsansvarlig skal holde styret informert om de arrangement som
skal gjennomføres.
Arrangementsansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle
andre styreverv tildeles saker ikke har direkte med vervet å gjøre.
Sørge for at Markedsføringsansvarlig er informert om krav til promotering.
Sørge for at Frivilligansvarlig er informert om krav til bemanning.
Sørge for at Banksjef er informert om nødvendig bruk av lokale.
Sørge for at Teknisk ansvarlig er informert om alle tekniske krav til
arrangement.
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.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Arrangementsansvarlig bør danne en komité på minst to personer, gjerne
fler. Fra 2015/2016 anbefales det å ha en arrangementskomité på 4 personer.
Arrangementsansvarlig har ansvar for å følge opp sine komitémedlemmer.
Komitéen får tildelt hver sine arrangement de skal planlegge og gjennomføre.
Komitéen skal fungere som hjelp til f.eks undergrupper eller andre, både
interne og eksterne, som ønsker hjelp til ÅSS til sine arrangement.
Arrangementskomitéen fungerer som sparringspartnere for utvikling og
gjennomføring av arrangement.

5. Øvrige oppgaver
5.1.

Sørge for at alt nødvendig utstyr for gjennomføring av arrangement blir
innhentet, er tilstede tidsnok, at brukere vet hvordan dette skal brukes, og at
det blir returnert i tide. Herunder utstyr som f.eks. bankterminaler,
billettscannere og lignende.
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HR-ansvarlig
1. Vervet
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Velges på generalforsamling på våren og tiltrer vervet 1. juni og sitter til 1. juni
påfølgende år.
Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.
HR-ansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker.
HR-ansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn.
Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet.

2. Generelle oppgaver
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

HR-ansvarlig er ansvarlig for rekruttering av frivillige (i komitéer, studenthuset
og vakter) i samarbeid med komité, prosjektansvarlige og ledere. Dette
inkluderer behovskartlegging, intervjue, selektere og oppfølging.
HR-ansvarlig har ansvar for nødvendig opplæring og kursing internt i
organisasjonen. Dette inkluderer kunnskapsoverføring mellom avtroppende og
påtroppende styre og komitéer.
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.
HR-ansvarlig har ansvar for interne sosiale og faglige arrangementer.
HR-ansvarlig skal være tillitsperson i organisasjonen.
HR-ansvarlig skal gjennomføre oppfølgingssamtaler med alle i lederposisjoner
i organisasjonen, og har ansvar for at oppfølgingssamtaler gjennomføres med
alle komitémedlemmer og frivillige.

3. Overfor styret
3.1.
3.2.
3.3.

HR-ansvarlig skal bidra til at organisasjonen fungerer optimalt fra et
sosialt og faglig perspektiv.
HR-ansvarlig skal holde styret informert ved saker som kan påvirke
organisasjonens drift.
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.
4.2.
4.3.

HR-ansvarlig leder HR-komitè som består av gruppeansvarlig og
frivilligansvarlig.
HR-ansvarlig har ansvar for å følge opp sine komitémedlemmer.
Komitéen får tildelt sine ansvarsområder de skal følge opp.
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VEDTEKTER
Her følger Ålesund Studentsamfunn sine vedtekter, sist oppdatert ved
generalforsamling 23. mars 2022. 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 28.10.20
09 Organisasjonsnr: 982 754 399
§ 2 Formål
§ 2.1 Ålesund Studentsamfunn er
en selvstendig, partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.
§ 2.2 Ålesund Studentsamfunns viktigste oppgave er
å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund,
ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten ved N
TNU 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 vårsemest
eret og betales forskuddsvis pr. studieår. (Kontingenten er på 400,- NOK)
§6.2 Sittende tillitsvalgte i styret, kontrollkomité og medlemmer av komiteer fritas f
ra 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
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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 ut
gifter skal fremgå av regnskap. Eventuelle andre godtgjørelser til tillitsvalgte skal ku
n være i form
av billetter/tilgang til arrangementer som samfunnet eller andre lignende aktører gje
nnomfører.
§ 8 Generalforsamling
Generalforsamling, som holdes hvert år i februar måned,
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. Genera
lforsamlingen 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 gener
alforsamlingen 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 godkjenn
ing av sakslisten.
§ 9 Ledelse av generalforsamlingen
Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medl
em av Ålesund Studentsamfunn.
§ 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.
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Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det ant
all forskjellige kandidater som det skal velges ved kommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikkeforeslåtte 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 tominutters 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.
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta Ålesund Studentsamfunns budsjett og behandle Ålesund Studentsamfu
nns driftsbudsjett.
6. Velge:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig

Markedsføringsansvarlig
Arrangementsansvarlig
HR-ansvarlig
Prosjektansvarlig
Kontrollkomité (to personer)

§ 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 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle
og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 13 Styret
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Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer. Styret består da av:
Leder, Nestleder,
Økonomiansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Arrangementsansvarlig, HRansvarlig, Prosjektansvarlig. Styret er høyeste myndighet mellom generalf
orsamlingene. Styret tiltrer/fratrer sine verv 1.juni
Styret skal:
1. Iverksette generalforsamlingens bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med Ålesund Studentsamfunns øko
nomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
3. Representere Ålesund Studentsamfunn utad.
4. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
5. 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.
6. Sammen med leder av studenthuset, ha det overordnede ansvar for
å fylle studenthuset med aktiviteter.
7. Opprettholde et respektabelt og profesjonelt samarbeid med
de andre studentorganisasjonene.
8. På vegne av sine medlemmer,
ha fullmakt til å endre redaksjonelle feil i vedtekter.
9. Styret og tillitsvalgte skal skrive sluttrapporter fra sine verv som gir påtropp
ende styremedlem detaljert og fullstendig informasjon om
vervet, og arbeidsbeskrivelse.
10. Utarbeide, opprettholde og følge opp rus- og møtepolicy (retningslinje
r) for organisasjonen og dens frivillige.
§ 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
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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 f
elleskap mener er nødvendig.
Disse ansettes på bakgrunn av kvalifikasjoner, og deres ansettelse bør vurderes e
tter 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 fr
a 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 Stud
entsamfunns styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan d
isse skal organiseres og ledes.
Fordi avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Ålesund St
udentsamfunn, kan avdelinger/grupper ikke inngå avtaler eller representer
e Ålesund Studentsamfunn utad uten styrets godkjennelse.
§ 17 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær generalforsamling, ekstr
aordinær 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 enkeltpersone
r og vedtas med
2/3 flertall av oppmøtte medlemmer på ekstraordinær generalforsamling. Mistillitsf
orslag skal alltid begrunnes og fremsettes skriftlig for kontrollkomiteen. Mistillitsfor
slag 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 Åle
sund Studentsamfunn økonomiske heftelser. Disse
har prokura og eller signaturrett hver for seg.
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§ 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 k
an inngås. Budsjettene må være godkjent senest 3 måneder før arrangementssta
rt.
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 ge
neralforsamling. 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.
Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer. Æresmedlem skal velges enstemm
ig og utnevnes ved en formell anledning. Skriftlig begrunnelse skal legges frem på ge
neralforsamling.
Æresmedlemmer har talerett på Generalforsamling.
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