Møtet åpnes 16:22 av Ingvild Åsrønning Broen
Antall stemmeberettigede: 26

GF Sak 7/18: Konstituering
Valg av ordstyrer
Tobias Harnes André velges som ordstyrer ved akklamasjon.

Valg av referent
Joakim Solheim som referent ved akklamasjon

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon.

Valg av tellekorps
Kristin Bylund og Kevin Helgeland velges som tellekorps ved akklamasjon.

Valg av paraferere
Jørgen Nygaard og Johan Olav Valdre Huseby velges til paraferere ved akklamasjon

GF Sak 8/18: Halvårsberetning AU og undergrupper
Hovedstyret
Ingvild Åsrønning Broen orienterer generalforsamlingen

Drift
Magnus Conrad Hyll orienterer generalforsamlingen
1 til ankommer. Antall stemmeberettigede: 27

Næringsliv og Kurs
Sindre Toft Nordal orienterer generalforsamlingen

Sosialen
Terje Haugum orienterer generalforsamlingen

Promo
Eirik Ovesen orienterer generalforsamlingen
Det åpnes for å stille spørsmål til Hovedstyret

GF Sak 9/18: Godkjenning av regnskap 2017
Frode Halvorsen innleder saken

1 til ankommer. Antall stemmeberettigede er 28
Saken diskuteres
Forslag:
Innstilling: “Regnskap 2017 godkjennes som det fremstår”
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Regnskap 2017 godkjennes som det fremstår

GF Sak 10/18: Godkjenning av budsjett 2018
Frode Halvorsen innleder saken
Saken diskuteres

Forslag:
Innstilling: “Budsjettet 2018 godkjennes av generalforsamlingen med de (eventuelle) endringer
som generalforsamlingen vedtar.”
Forslag 1: Endringsforslag: “Endre fra “Orakel” til “Næringsliv og Kurs”
Forslag 2: Tilleggsforslag: “Synliggjøre summen som skal brukes på HS-middag og
Drifts-middag”
Forslag 3: Endringsforslag: “Pga. usikkerhet med TTS, så burde inntekter fra Karrieredagen
settes til 0, resultatet settes til -10000 ”
Forslag 4: Endringsforslag: “Flytter utgifter fra postene til undergruppene sine , og setter dem til
Andre arr. HS, slik at HS kan dele dem ut etter behov.”
Forslag 5: Endringsforslag: “Flytter 7500 kr. Fra Andre arr. Orakel, og setter dem på

TIHLDE-effekter”
Forslag 6: Endringsforsalg: “Hver av undergruppene skal kun tildeles en viss sum per medlem
av undergruppen, og det som er igjen flytter til “Andre utgifter”, slik at den kan deles ut etter
behov til undergruppene.”
Forslag 7: Endringsforslag: “Revidere kontoplan, slik at 8000-poster er reservert til bank-ting”
Forslag 8: Endringsforslag: “7500 kr. av pengene fra Andre arr. Orakel skal øremerkes til
innkjøp av skjorter til NoK”
Forslag 9: Endringsforslag: “12700 kr. Som vi har i gjeld legges inn som inntekter, slik at
resultatet viser 32700 kr.”

Votering:
Forslag 1 og 7 er redaksjonelle endringer
Forslag 2 vedtatt med 1 stemme mot
Forslag 8 enstemmig vedtatt.
Forslag 5 faller som følge av forslag 8.
Forslag 6 vedtatt med 1 stemme avholdende
Forslag 4 faller som følge av forslag 6.
Forslag 3 vedtatt med 22 stemmer for, 1 mot og 6 avholdende
Forslag 9 trekkes
Innstilling vedtatt med 1 stemme avholdende.
Vedtak:
Budsjettet 2018 godkjennes av generalforsamlingen med de (eventuelle) endringer som
generalforsamlingen vedtar:
● Synliggjøre summen som skal brukes på HS-middag og Drifts-middag
● 7500 kr. av pengene fra Andre arr. Orakel skal øremerkes til innkjøp av skjorter til NoK
● Hver av undergruppene skal kun tildeles en viss sum per medlem av undergruppen, og
det som er igjen flytter til “Andre utgifter”, slik at den kan deles ut etter behov til
undergruppene.
● Pga. usikkerhet med TTS, så burde inntekter fra Karrieredagen settes til 0, resultatet
settes til -10000

GF Sak 11/18: Valg av Leder
Ingvild Åsrønning Broen innleder saken

Ingvild Åsrønning Broen stiller sitt kandidatur
Joakim Solheim stiller sitt kandidatur
Kandidatene holder appell og svarer på spørsmål.

Votering:
Avstemning skjer skriftlig og hemmelig.
Vedtak:
Joakim Solheim velges som leder

GF Sak 12/18: Valg av Nestleder
Joakim Solheim orienterer

Ingvild Åsrønning Broen melder sitt kandidatur
Kandidaten holder appell og svarer på spørsmål
Votering:
Avstemning skjer skriftlig og hemmelig.
Vedtak:
Ingvild Åsrønning Broen velges som nestleder

GF Sak 13/18: Valg av Økonomiansvarlig
Frode Halvorsen innleder saken

Andreas Hammer melder sitt kandidatur
Kandidaten holder appell og svarer på spørsmål
Votering:
Avstemning skjer skriftlig og hemmelig.
Vedtak:
Andreas Hammer velges som økonomiansvarlig
Frode Halvorsen sier noen siste ord.

GF Sak 14/18: Valg av Leder Drift
Magnus Conrad Hyll innleder saken

Sittende Driftsgruppe foreslår Ørjan Bostad Vesterlid som ny leder av Drift
Ørjan Bostad Vesterlid svarer på spørsmål fra generalforsamlingen.
Votering:
Ørjan Bostad Vesterlid velges ved akklamasjon

Vedtak:
Ørjan Vesterlid Bostad velges som leder av TIHLDE-Drift

GF Sak 15/18: Forslag fra medlemmer om fremtidig drift
●
●
●
●
●

Sette opp poster i regnskapet mot hverandre
Fortsette å presentere balanseregnskapet (på en ryddig måte)
Mer konservativ bruk av penger (Det er i dag ingen buffer, som gjør linjeforeningen
sårbar)
Drift burde markedsføre tilbudene sine mer til medlemmene sine.
Ølbryggingsgruppe burde opprettes (etter at søknad til SiT er sendt).

GF Sak 16/18: Møtekritikk
●
●

Kult og kort møte.
Koselig å ha en ekstern ordstyrer.

