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GF Sak 20/17: Valg av ordstyrer og referent
Jonas Krokan velges til ordstyrer ved akklamasjon
Joakim Solheim velges til referent ved akklamasjon

GF Sak 19/17: Møteskikk
Krokan innleder saken

GF Sak 21/17: Valg av tellekorps
Kevin Andre Helgeland og Ingvild Broen velges til tellekorps ved akklamasjon

GF Sak 22/17: Godkjenning av saksliste
Godkjent ved akklamasjon

GF Sak 23/17: Presentasjon av det sittendestyre
Ingvild Broen orienterer

GF Sak 24/17: Halvårsberetning fra Hovedstyret
Ingvild Broen  orienterer

GF Sak 25/17: Halvårsberetning fra Næringsliv og Kurs
Jonas Krokan orienterer

GF Sak 26/17: Halvårsberetning fra Sosialen
Eric Veliyulin orienterer

GF Sak 27/17: Halvårsberetning fra PR/Info
Ole Kristian Aune orienterer

GF Sak 28/17: Halvårsberetning fra TIHLDE-Drift
Harald Wilhelmsen orienterer

GF Sak 29/17: Halvårsberetning fra Økonomiansvarlig
Frode Hallvorsen orienterer

GF Sak 35/17: Utmelding av Fadderordningen Quak!
Joakim Solheim og Sindre Ødegård innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag 1:
Endringsforslag fra Audun Wigum Arbo:
Legge til: “Det bør ikke utelukkes at TIHLDE skal kunne bli delmedlem av Quak! Neste år.
Dette kan stemmes over i neste generalforsamling”, slik at vedtaket lyder:
Generalforsamlingen ønsker at TIHLDE melder seg ut av Quak! til fordel for å kjøre en egen
fadderuke der studenter vil få en sterkere tilknytning til både TIHLDE og medstudenter.
Det bør ikke utelukkes at TIHLDE skal kunne bli delmedlem av Quak! Neste år. Dette kan
stemmes over i neste generalforsamling
Votering
Forslag 1 faller med 25 stemmer mot
Helheten enstemmig vedtatt

Vedtak
Generalforsamlingen ønsker at TIHLDE melder seg ut av Quak! til fordel for å kjøre en egen
fadderuke der studenter vil få en sterkere tilknytning til både TIHLDE og medstudenter.

GF Sak 36/17: Innmelding i Linjeforeningen
Ingvild Broen innleder saken
Saken diskuteres
Prøvevotering
For obligatorisk opptak: 11
Obligatorisk med endring: 26
Mot obligatorisk opptak: 7

GF Sak 37/17: Publisering av fremtidige styremøtereferat
Audun innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Ingen forslag fremmes
Votering
Helheten enstemmig vedtatt
Vedtak
Hovedstyret skal arkivere referater fra styremøter på en slik måte at alle TIHLDE sine medlemmer har mulighet til å lese dem.

GF Sak 38/17: Endring av navn på undergruppen PR/Info samt
leder-tittel

Ole Kristian Aune innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag 1: Endringsforslag fra Kamilla B. Opdahl
Endre tittel til Promoteringsminister, samt undergruppens navn endres til Promo, slik at vedtaket
lyder:
“Undegruppen “PR/Info”  får navnet “Promo”.
Tittel til leder av undergruppen endres til ”Promoteringsminister”
Hovedstyret utfører nødvendige endringer i ”Regler og instrukser for PR/Info”, som er fremlagt
av innstillingen.”
Forslag 2: Endringsforslag fra Ole Gunnar Dybvik
Endre navn på undergruppe til Propaganda, samt beholde dagens tittel på
leder(propagandaminister)
Votering
Forslag 1: Vedtatt med kvalifisert flertall
Forlslag 2 Faller som følge av Forslag 1
Helheten: Vedtatt med kvalifisert flertall
Vedtak
Undergruppen ”PR/Info” får navnet ”Promo”.
Tittel til leder av undergruppen endres til ”Promoteringsminister”.
Hovedstyret utfører nødvendige endringer i ”Regler og instrukser for PR/Info”, som er fremlagt
av innstillingen.

GF Sak 30/17: Vedtektsendring i Lover for TIHLDE
§00 - Definisjoner
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Legge til en paragraf §00, som lyder:
“AU - Arbeidsutvalg
AIT - Anvendt informasjonsteknologi ved IDI.

IDI - Institutt for datateknologi og informatikk ved IE.
IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.
NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Simpelt flertall: Et forslag må ha flere stemmer enn det alternativene får hver for seg.
Alminnelig flertall: Et forslag må ha mer enn halvparten (50%) av alle stemmene til de
stemmeberettigede.
Kvalifisert flertall: Et forslag må ha mer enn to tredeler (2/3) av stemmene til de
stemmeberettigede.
Undergruppe: Er en gruppe medlemmer organisert med et særskilt ansvar for en del av
organisasjonens aktiviteter og tilbud, der leder av gruppen representerer gruppen i
hovedstyret, og den har en egen post i budsjettet som er vedtatt av generalforsamlingen.
Alle undergrupper er underordnet hovedstyret.
De Eldstes Raad: Er en gruppe med et tilbud til alle som har holdt et verv i Hovedstyret eller
TIHLDE-Drift, og de skal stille sin kunnskap og erfaring til rådighet for sittende Hovedstyre
og undergrupper. De Eldstes Raad skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle TIHLDEs
gode tradisjoner.
Aktivitetsperioden: Den delen av hvert semester hvor foreningens virksomhet holder
normalt nivå, uforstyrret av eksamensperioder. Fra medio august til medio november, og fra
nyttår og til medio april.”
Votering
Forslag fra innkallingen enstemmig vedtatt
Vedtak
§00 - Definisjoner legges til og lyder:
“AU - Arbeidsutvalg
AIT - Anvendt informasjonsteknologi ved IDI.
IDI - Institutt for datateknologi og informatikk ved IE.
IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.
NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Simpelt flertall: Et forslag må ha flere stemmer enn det alternativene får hver for seg.
Alminnelig flertall: Et forslag må ha mer enn halvparten (50%) av alle stemmene til de
stemmeberettigede.
Kvalifisert flertall: Et forslag må ha mer enn to tredeler (2/3) av stemmene til de
stemmeberettigede.
Undergruppe: Er en gruppe medlemmer organisert med et særskilt ansvar for en del av
organisasjonens aktiviteter og tilbud, der leder av gruppen representerer gruppen i
hovedstyret, og den har en egen post i budsjettet som er vedtatt av generalforsamlingen.
Alle undergrupper er underordnet hovedstyret.

De Eldstes Raad: Er en gruppe med et tilbud til alle som har holdt et verv i Hovedstyret eller
TIHLDE-Drift, og de skal stille sin kunnskap og erfaring til rådighet for sittende Hovedstyre
og undergrupper. De Eldstes Raad skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle TIHLDEs
gode tradisjoner.
Aktivitetsperioden: Den delen av hvert semester hvor foreningens virksomhet holder
normalt nivå, uforstyrret av eksamensperioder. Fra medio august til medio november, og fra
nyttår og til medio april.”

§02 - Formål
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre paragrafen slik at den nå lyder:
“Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige tilbudet ved AIT.”
Votering
Forslag fra innkallingen enstemmig vedtatt
Vedtak
§02 endres til:
“Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige tilbudet ved AIT.”

§03a - Medlemskap og opptak
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:

Endre §03a slik at den lyder:
“Alle studenter og ansatte ved AIT kan bli medlemmer. Medlemskapet er livsvarig.
Opptak foregår kun på egen innmeldingsseremoni i begynnelsen av hvert studieår.”
Votering
Forslag fra innkallingen enstemmig vedtatt
Vedtak
§03a - Medlemskap og opptak, endres til:
“Alle studenter og ansatte ved AIT kan bli medlemmer. Medlemskapet er livsvarig.
Opptak foregår kun på egen innmeldingsseremoni i begynnelsen av hvert studieår.”

§03b - Suppleringsopptak
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §03b, slik at den lyder:
“§03b enstemmig vedtatt
Hovedstyret i TIHLDE har myndighet til å avholde ekstraordinært suppleringsopptak.
-01- Vedtaket krever enstemmighet i hovedstyret.
-02- Suppleringsopptak kan kun avholdes én gang i semesteret.
-03- Suppleringsopptaket skal avholdes ved egen seremoni.”
Votering
Forslag fra innkallingen enstemmig vedtatt
Vedtak
§03b - Suppleringsopptak, endres til:
“Hovedstyret i TIHLDE har myndighet til å avholde ekstraordinært suppleringsopptak.
-01- Vedtaket krever enstemmighet i hovedstyret.
-02- Suppleringsopptak kan kun avholdes én gang i semesteret.
-03- Suppleringsopptaket skal avholdes ved egen seremoni.”

§03c - Utvekslingsstudenter
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
§03c foreslås fjernet
Votering
Forslag fra innkallingen enstemmig vedtatt
Vedtak
§03c - Utvekslingsstudenter, fjernes fra vedtektene

§05 - Avgift på tjenester
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §05, slik at den lyder:
“Medlemmer som ikke lenger er studenter eller ansatte ved studieretninger tilknyttet TIHLDE
kan avkreves en årlig avgift for enkelte tjenester i TIHLDE sin regi. Denne avgiften fastsettes av
hovedstyret, etter råd fra den aktuelle undergruppen.”
Forslag 1
Tilleggsforslag fra Ole Gunnar Dybvik
Legge til “og avdelinger” og “(dette inkluderer også tidligere avdelinger og studieretninger som
har vært forbundet med TIHLDE)”, til Forslag fra innkallingen, slik at forslaget lyder:
“Medlemmer som ikke lenger er studenter eller ansatte ved studieretninger og avdelinger

t ilknyttet TIHLDE (Dette inkluderer også tidligere avdelinger og studieretninger som har vært
forbundet med TIHLDE) kan avkreves en årlig avgift for enkelte tjenester i TIHLDE sin regi.
Denne avgiften fastsettes av hovedstyret, etter råd fra den aktuelle undergruppen.
Forslag 2
Tilleggsforslag fra Kamilla B. Opdahl
Oppdatere vedlegg (eller lignende) som informerer om hva “studieretninger tilknyttet TIHLDE” er
(Historisk og nåværende)
Forslag 3
Endringsforslag fra Ole Gunnar Dybvik:
Endre §05, slik at den lyder:
“Medlemmer som ikke lenger er studenter eller ansatte ved avdelinger eller studieretninger som
TIHLDE har vært eller er tilknyttet (tidligere avdelingers og studieretningers navn skal suppleres
i fotnote)*1, kan avkreves en årlig avgift for enkelte tjenester i TIHLDE sitt regi. Denne avgiften
fastsettes hovedstyret, etter råd fra den aktuelle undergruppe.
Fotnote *1: IDI, NTNU Kalvskinnet, IIE/AITeL/AFT/IDB”
Votering
Forslag 3 Vedtatt ved kvalifisert flertall
Forslag 1 Faller som følge av forslag 3
Forslag 2 Faller som følge av forslag 3
Vedtak
§05 - Avgifter på tjenester, endres til:
“Medlemmer som ikke lenger er studenter eller ansatte ved avdelinger eller studieretninger som
TIHLDE har vært eller er tilknyttet (tidligere avdelingers og studieretningers navn skal suppleres
i fotnote)*1, kan avkreves en årlig avgift for enkelte tjenester i TIHLDE sitt regi. Denne avgiften
fastsettes hovedstyret, etter råd fra den aktuelle undergruppe.
Fotnote *1: IDI, NTNU Kalvskinnet, IIE/AITeL/AFT/IDB”

§06 - Æresmedlemmer
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres

Forslag
Forslag 1
Endre §06, slik at den lyder:
“Æresmedlemmer er personer som har bidratt i særskilt stor grad til å avansere linjeforeningen
og/eller studiet og trenger ikke å ha vært medlem av TIHLDE. Æresmedlemskapet er livsvarig
og kan foreslås av medlemmer i TIHLDE til Hovedstyret.
Alle utnevninger av æresmedlemmer skal godkjennes av Hovedstyret ved kvalifisert
flertall. Tittelen vil bli gitt under formelle arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til immatrikuleringsball, julebord og jubileum.
Dersom et Æresmedlem har skjemmet TIHLDE sitt navn og rykte kan vedkommende fratas sitt
Æresmedlemskap. Dette må skje ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.”
Forslag 2
Endre §06, slik at den lyder:
“Æresmedlemmer er personer som har bidratt i særskilt stor grad til å avansere linjeforeningen
og/eller studiet og trenger ikke å ha vært medlem av TIHLDE. Æresmedlemskapet er livsvarig
og kan foreslås av medlemmer i TIHLDE til Generalforsamlingen.
Alle utnevninger av æresmedlemmer skal godkjennes av Generalforsamlingen ved kvalifisert
flertall. Generalforsamlingen må ha minimum 40 stemmeberettigede.
Tittelen vil bli gitt under formelle arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til immatrikuleringsball, julebord og jubileum.
Dersom et Æresmedlem har skjemmet TIHLDE sitt navn og rykte kan vedkommende fratas sitt
Æresmedlemskap. Dette må skje ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.”
Votering
Forslag 1 faller med 30 stemmer mot
Forslag 2 vedtatt med kvalifisert flertall
Vedtak
Æresmedlemmer er personer som har bidratt i særskilt stor grad til å avansere linjeforeningen
og/eller studiet og trenger ikke å ha vært medlem av TIHLDE. Æresmedlemskapet er livsvarig
og kan foreslås av medlemmer i TIHLDE til Generalforsamlingen.
Alle utnevninger av æresmedlemmer skal godkjennes av Generalforsamlingen ved kvalifisert
flertall. Generalforsamlingen må ha minimum 40 stemmeberettigede.
Tittelen vil bli gitt under formelle arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til immatrikuleringsball, julebord og jubileum.
Dersom et Æresmedlem har skjemmet TIHLDE sitt navn og rykte kan vedkommende fratas sitt
Æresmedlemskap. Dette må skje ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.

§07 - Ridderordningen
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Legge til en paragraf §07 - Ridderordningen, som lyder:
“Medlemmer som har hatt et aktivt verv i Hovedstyret eller undergruppene, gjort en særlig
innsats for linjeforeningen utover vervets arbeidsoppgaver, kan vedkommende utnevnes til
Ridder av TIHLDEs Heilage. Tittelen er livsvarig og kan foreslås av alle medlemmer i TIHLDE til
Hovedstyret. Dersom Hovedstyret med kvalifisert flertall mener at vedkommende er skikket, kan
Hovedstyret foreslå vedkommende til De Eldstes Raad. De Eldstes Raad må godkjenne
vedkommende før han eller hun kan slås til Ridder. En Ridder kan kun slås til Ridder under
formelle arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til immatrikuleringsball,
julebord og jubileum. 
Dersom en Ridder har skjemmet TIHLDE sitt navn og rykte kan vedkommende fratas sin tittel.
Dette skjer ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.”
Votering
Forslag fra innkallingen vedtatt med kvalifisert flertall
Vedtak
Det legges til en ny paragraf: §07 - Ridderordningen, som lyder:
“Medlemmer som har hatt et aktivt verv i Hovedstyret eller undergruppene, gjort en særlig
innsats for linjeforeningen utover vervets arbeidsoppgaver, kan vedkommende utnevnes til
Ridder av TIHLDEs Heilage. Tittelen er livsvarig og kan foreslås av alle medlemmer i TIHLDE til
Hovedstyret. Dersom Hovedstyret med kvalifisert flertall mener at vedkommende er skikket, kan
Hovedstyret foreslå vedkommende til De Eldstes Raad. De Eldstes Raad må godkjenne
vedkommende før han eller hun kan slås til Ridder. En Ridder kan kun slås til Ridder under
formelle arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til immatrikuleringsball,
julebord og jubileum. 
Dersom en Ridder har skjemmet TIHLDE sitt navn og rykte kan vedkommende fratas sin tittel.
Dette skjer ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.”

§08a - Hovedstyret
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag 1
Endre §08a, slik at den lyder:
“Foreningens hovedstyre består av et arbeidsutvalg: leder, nestleder og økonomiansvarlig,
samt ledere av samtlige undergrupper (Se vedlegg 1)
-01- De enkelte medlemmene av hovedstyret velges av generalforsamlingen med simpelt
flertall. Vedkommende må være medlem av TIHLDE.
Vedkommende sitter i vervet inntil 2 ordinære generalforsamlinger, med mulighet
for gjenvalg etter endt periode.
-02- AU skal velges på generalforsamlingen på vårsemesteret. Resterende medlemmer av
hovedstyret velges etter behov på generalforsamlinger. Leder for Drift skal velges fra
sittende driftsgruppe.
-03- Dersom en leder av en undergruppe skulle gå av som leder før generalforsamling og
dermed forlate hovedstyret, kan hovedstyret ved kvalifisert flertall midlertidig
innsette en leder. Vedkommende blir da et fullverdig medlem av hovedstyret frem til
neste Generalforsamling. Det skal suppleres inn fra den aktuelle undergruppen hvis
det lar seg gjøre.
-04- Når nye medlemmer kommer inn i hovedstyret, så skal det være en
overgangsperiode på minst 4 uker fra vedkommende er valgt. Med overgangsperiode
menes at avtroppende er tilgjengelig for å veilede og svare på spørsmål, samt være
tilstede på ordinære hovedstyremøter.
Avtroppende har ikke stemmerett på møter.
Dersom avtroppende med gyldig grunn ikke kan være tilgjengelig i hele eller
deler av overgangsperioden, skal AU og/eller den relevante undergruppen veilede
i stedet for.
-05- Kontroll av regnskap skal gjennomføres i løpet av overgangsperioden med ny og
gammel økonomiansvarlig, samt en ekstern person som ikke har befatning med styret.
-06- Alle personvalg foregår skriftlig.”
Forslag 2
Endre §08a, slik at den lyder:
Foreningens hovedstyre består av et arbeidsutvalg: leder, nestleder og økonomiansvarlig,
samt ledere av samtlige undergrupper (Se vedlegg 1)
-01- De enkelte medlemmene av hovedstyret velges av generalforsamlingen med simpelt

flertall. Vedkommende må være medlem av TIHLDE.
Vedkommende sitter i vervet inntil 2 ordinære generalforsamlinger, med mulighet
for gjenvalg etter endt periode.
-02- AU skal velges på generalforsamlingen på vårsemesteret. Undergruppeledere velges
på generalforsamling etter behov. Leder for Drift skal velges fra sittende driftsgruppe.
-03- Dersom det av ulike årsaker skulle være frafall fra hovedstyrets sammensetning, kan
stillingen suppleres ved ekstraordinær generalforsamling senest 4 uker senere.
Hovedstyret har anledning til å supplere inn noen for å gjøre jobben i påvente av
valget. Personen har ikke stemmerett i styret i denne perioden, da dette kun kan gis
av Generalforsamlingen.
-04- Det skal være en overgangsperiode på minst fire (4) uker fra ny person er valgt til et
verv, hvor nylig avtroppende vervholder har ansvar for å lære opp sin arvtager. I
denne perioden skal avtroppende gjøre seg tilgjengelig for å svare på spørsmål fra,
samt veilede sin arvtager. Begge skal delta på ordinære hovedstyremøter, men
avtroppende har ikke lenger stemmerett.
Dersom avtroppende med skjellig grunn ikke kan være tilgjengelig i hele eller deler
av overgangsperioden, skal AU og/eller relevant undergruppe veilede i stedet for.
-05- Kontroll av regnskap skal gjennomføres i løpet av overgangsperioden med ny og
gammel økonomiansvarlig, samt en ekstern person som ikke har befatning med styret.
-06- Alle personvalg foregår skriftlig.
Forslag 3
Endre §08a, slik at den lyder:
Foreningens hovedstyre består av et arbeidsutvalg: leder, nestleder og økonomiansvarlig,
samt ledere av samtlige undergrupper (Se vedlegg 1)
-01- De enkelte medlemmene av hovedstyret velges av generalforsamlingen med simpelt
flertall. Vedkommende må være medlem av TIHLDE.
Vedkommende sitter i vervet inntil 2 ordinære generalforsamlinger, med mulighet
for gjenvalg etter endt periode.
-02- AU skal velges på generalforsamlingen på vårsemesteret. Undergruppeledere velges
på høstsemesteret. Leder for Drift skal velges fra sittende driftsgruppe.
-03- Dersom det av ulike årsaker skulle være frafall fra hovedstyrets sammensetning,
så har hovedstyret anledning til å supplere inn noen for å gjøre jobben frem til
neste generalforsamling.
Personen har ikke stemmerett i styret, da dette kun kan gis av
generalforsamlingen. Om personen som faller fra er leder for en undergruppe så
skal det fortrinnsvis suppleres inn fra den aktuelle undergruppen hvis det lar seg
gjøre.
-04- Det skal være en overgangsperiode på minst fire (4) uker fra ny person er valgt til et
verv, hvor nylig avtroppende vervholder har ansvar for å lære opp sin arvtager. I
denne perioden skal avtroppende gjøre seg tilgjengelig for å svare på spørsmål fra,
samt veilede sin arvtager. Begge skal delta på ordinære hovedstyremøter, men
avtroppende har ikke lenger stemmerett.

Dersom avtroppende med skjellig grunn ikke kan være tilgjengelig i hele eller deler
av overgangsperioden, skal AU og/eller relevant undergruppe veilede i stedet for.
-05- Kontroll av regnskap skal gjennomføres i løpet av overgangsperioden med ny og
gammel økonomiansvarlig, samt en ekstern person som ikke har befatning med styret.
-06- Alle personvalg foregår skriftlig.
Forslag 4:
Endringsforslag til forslag 1, 2 og 3 fra Kamilla B. Opdahl:
Endre punkt 5 i §08a, fra: “i løpet av overgangsperiden med ny og gammel økonomiansvarlig”,
til: “før generalforsamlingen på vårsemesteret med AU” slik at punkt 5 lyder:
“-05- Kontroll av regnskap skal gjennomføres før generalforsamlingen på vårsemesteret med
AU, samt en ekstern person som ikke har befatning med styret.”
Forslag 5:
Foreningens hovedstyre består av et arbeidsutvalg: leder, nestleder og økonomiansvarlig,
samt ledere av samtlige undergrupper (Se vedlegg 1)
-01- De enkelte medlemmene av hovedstyret velges av generalforsamlingen med simpelt
flertall. Vedkommende må være medlem av TIHLDE.
Vedkommende sitter i vervet inntil 2 ordinære generalforsamlinger, med mulighet
for gjenvalg etter endt periode.
-02- AU skal velges på generalforsamlingen på vårsemesteret. Undergruppeledere velges
på høstsemesteret. Leder for Drift skal velges fra sittende driftsgruppe.
-03- Dersom en leder av en undergruppe skulle gå av som leder før generalforsamling og
dermed forlate hovedstyret, kan hovedstyret ved kvalifisert flertall midlertidig
innsette en leder. Vedkommende blir da et fullverdig medlem av hovedstyret frem til
neste Generalforsamling. Det skal suppleres inn fra den aktuelle undergruppen hvis
det lar seg gjøre.
-04- Når nye medlemmer kommer inn i hovedstyret, så skal det være en
overgangsperiode på minst 4 uker fra vedkommende er valgt. Med overgangsperiode
menes at avtroppende er tilgjengelig for å veilede og svare på spørsmål, samt være
tilstede på ordinære hovedstyremøter.
Avtroppende har ikke stemmerett på møter.
Dersom avtroppende med gyldig grunn ikke kan være tilgjengelig i hele eller
deler av overgangsperioden, skal AU og/eller den relevante undergruppen veilede
i stedet for.
-05- Kontroll av regnskap skal gjennomføres før generalforsamlingen på vårsemesteret med
AU, samt en ekstern person som ikke har befatning med styret.
-06- Alle personvalg foregår skriftlig.
Votering
Forslag 4 Vedtatt ved kvalifisert flertall
Forslag 1 Faller

Forslag 2 Vedtatt med kvalifisert flertall
Forslag 3 Faller som følge av Forslag 2
Vedtak
§08a - Hovedstyret, endres til:
“Foreningens hovedstyre består av et arbeidsutvalg: leder, nestleder og økonomiansvarlig,
samt ledere av samtlige undergrupper (Se vedlegg 1)
-01- De enkelte medlemmene av hovedstyret velges av generalforsamlingen med simpelt
flertall. Vedkommende må være medlem av TIHLDE.
Vedkommende sitter i vervet inntil 2 ordinære generalforsamlinger, med mulighet for gjenvalg
etter endt periode.
-02- AU skal velges på generalforsamlingen på vårsemesteret. Undergruppeledere velges på
generalforsamling etter behov. Leder for Drift skal velges fra sittende driftsgruppe.
-03- Dersom det av ulike årsaker skulle være frafall fra hovedstyrets sammensetning, kan
stillingen suppleres ved ekstraordinær generalforsamling senest 4 uker senere.
Hovedstyret har anledning til å supplere inn noen for å gjøre jobben i påvente av valget.
Personen har ikke stemmerett i styret i denne perioden, da dette kun kan gis av
Generalforsamlingen.
-04- Det skal være en overgangsperiode på minst fire (4) uker fra ny person er valgt til et
verv, hvor nylig avtroppende vervholder har ansvar for å lære opp sin arvtager. I
denne perioden skal avtroppende gjøre seg tilgjengelig for å svare på spørsmål fra,
samt veilede sin arvtager. Begge skal delta på ordinære hovedstyremøter, men
avtroppende har ikke lenger stemmerett.
Dersom avtroppende med skjellig grunn ikke kan være tilgjengelig i hele eller deler
av overgangsperioden, skal AU og/eller relevant undergruppe veilede i stedet for.
-05- Kontroll av regnskap skal gjennomføres før generalforsamlingen på vårsemesteret med
AU, samt en ekstern person som ikke har befatning med styret.
-06- Alle personvalg foregår skriftlig.”

§08b - Arbeidsoppgaver
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkalling:
Endre §08b, slik at den lyder:
“Arbeidsoppgavene til Hovedstyrets, og undergruppestyrenes medlemmer skal være regulert av

styreinstrukser. (Se vedlegg 2 og 3). I disse instruksene skal arbeidsfordeling, styremøter og
andre forhold som er viktige for den daglige drift være beskrevet.
-01- Den som utpekes til økonomiansvarlig i Hovedstyret plikter å veilede den etterfølgende
økonomiansvarlig. Påtroppende økonomiansvarlig skal kontrollere, og skrive under på
at regnskapet er i orden ved overtagelse.”
Votering
Forslag fra innkalling enstemmig vedtatt
Vedtak
§08b - Arbeidsoppgaver, endres til:
“Arbeidsoppgavene til Hovedstyrets, og undergruppestyrenes medlemmer skal være regulert av
styreinstrukser. (Se vedlegg 2 og 3). I disse instruksene skal arbeidsfordeling, styremøter og
andre forhold som er viktige for den daglige drift være beskrevet.
-01- Den som utpekes til økonomiansvarlig i Hovedstyret plikter å veilede den etterfølgende
økonomiansvarlig. Påtroppende økonomiansvarlig skal kontrollere, og skrive under på
at regnskapet er i orden ved overtagelse.”

§08c - Undergrupper
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §08c, slik at den lyder:
“Alle undergrupper er underlagt Hovedstyret. Saker som angår foreningens virke utad skal
forelegges Hovedstyret for godkjenning.
-01- Oppretting av nye undergrupper
Vedtak om ny undergruppe kan skje ved simpelt flertall på generalforsamling.
Ved forslag om ny undergruppe skal det presenteres en instruks til undergruppen, hvor det skal
stå hva som er undergruppens formål og hvordan rekruttering til undergruppen foregår.
Det skal også presenteres et alternativt budsjett der undergruppen får egne midler.
Det skal holdes valg for leder av undergruppa på samme generalforsamling som den
blir vedtatt.
-02- Avvikling av undergruppe
Avvikling av undergruppe skal skje ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.

Ved forslag om avvikling av undergruppe skal alternativt budsjett, der undergruppens post i
budsjettet er fjernet, presenteres.”
Votering
Forslag fra innkalling enstemmig vedtatt
Vedtak
§08c - Undergrupper, endres til:
“Alle undergrupper er underlagt Hovedstyret. Saker som angår foreningens virke utad skal
forelegges Hovedstyret for godkjenning.
-01- Oppretting av nye undergrupper
Vedtak om ny undergruppe kan skje ved simpelt flertall på generalforsamling.
Ved forslag om ny undergruppe skal det presenteres en instruks til undergruppen, hvor det skal
stå hva som er undergruppens formål og hvordan rekruttering til undergruppen foregår.
Det skal også presenteres et alternativt budsjett der undergruppen får egne midler.
Det skal holdes valg for leder av undergruppa på samme generalforsamling som den
blir vedtatt.
-02- Avvikling av undergruppe
Avvikling av undergruppe skal skje ved kvalifisert flertall på Generalforsamling.
Ved forslag om avvikling av undergruppe skal alternativt budsjett, der undergruppens post i
budsjettet er fjernet, presenteres.”

§09a - Hovedstyrets arrangementer
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §09a, slik at den lyder:
“-01- Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i første halvdel av høstsemesteret og i første
halvdel av vårsemesteret.
Ekstraordinær generalforsamling ved behov.
-02- Faste møter
Hovedstyremøter minst en gang i måneden i aktivitetsperioden.”

Forslag 1
Tilleggsforslag fra Kamilla B. Opdahl:
Legge til “-03- Innmelding”, i forslag fra innkallingen, slik at den lyder:
“-01- Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i første halvdel av høstsemesteret og i første
halvdel av vårsemesteret.
Ekstraordinær generalforsamling ved behov.
-02- Faste møter
Hovedstyremøter minst en gang i måneden i aktivitetsperioden.
-03- Innmelding”
Votering
Forslag 1 vedtatt med kvalifisert flertall
Helheten enstemmig vedtatt
Vedtak
§09a - Hovedstyrets arrangementer, endres til:
“Hovedstyret skal arrangere:
-01- Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i første halvdel av høstsemesteret og i første
halvdel av vårsemesteret.
Ekstraordinær generalforsamling ved behov.
-02- Faste møter
Hovedstyremøter minst en gang i måneden i aktivitetsperioden.
-03- Innmelding”

§10 - Årsregnskap
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §10, slik at den lyder:
“Økonomiansvarlig skal fremlegge et årsregnskap for generalforsamlingen i første halvdel av
vårsemesteret. Regnskapet skal på forhånd være godkjent av arbeidsutvalget.”

Forslag 1
Tilleggsforslag fra Kamilla B. Opdahl
Legge til “og et budsjett”, til Forslag fra innkallingen, slik at forslaget lyder:
“Økonomiansvarlig skal fremlegge årsregnskap og et budsjett for generalforsamlingen i første
halvdel av vårsemesteret. Regnskapet og budsjett skal på forhånd være godkjent av AU”
Votering
Forslag 1 vedtatt ved kvalifisert flertall
Helhet vedtatt ved kvalifisert flertall
Vedtak
§10 - Årsregnskap, endres til:
“Økonomiansvarlig skal fremlegge årsregnskap og et budsjett for generalforsamlingen i første
halvdel av vårsemesteret. Regnskapet og budsjett skal på forhånd være godkjent av AU”

§12a og §12b - Generalforsamling
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §12a og 12b, slik at de lyder:
“-§12a- Generalforsamling varsles om minst 21 dager før møtet finner sted, i kanaler det er
rimelig at når alle medlemmer i TIHLDE innen rimelig tid.
Frist for å sende inn saker til behandling er 14 dager før møtet, og saksliste med årsmelding
skal være utsendt senest 7 dager før. Mistillitsforslag er unntatt denne fristen.
-§12b- Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når Hovedstyret eller minst 20
medlemmer krever det. Samme frister gjelder her som for ordinær generalforsamling.”
Votering
Forslag fra innkallingen enstemmig vedtatt
Vedtak

§12a og §12b - Generalforsamling, endres til:
“-§12a- Generalforsamling varsles om minst 21 dager før møtet finner sted, i kanaler det er
rimelig at når alle medlemmer i TIHLDE innen rimelig tid.
Frist for å sende inn saker til behandling er 14 dager før møtet, og saksliste med årsmelding
skal være utsendt senest 7 dager før. Mistillitsforslag er unntatt denne fristen.
-§12b- Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når Hovedstyret eller minst 20
medlemmer krever det. Samme frister gjelder her som for ordinær generalforsamling.”

§12c - Lovendringer og mistillitsforslag
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre §12c, slik at den lyder:
“Lovendringer og mistillitsforslag krever kvalifisert flertall blant de fremmøtte på
generalforsamlingen.
-01- Styret har fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer i TIHLDEs Lover, såfremt dette ikke
endrer paragrafens intensjon.
TIHLDEs Lover skal også signeres av to paraferere, slik at Hovedstyret ikke kan gjøre endringer
i TIHLDEs Lover, og kalle det en redaksjonell endring”
Forslag 1:
Endringsforslag fra Jonas Krokan
Legge til: “valgt av generalforsamling med ansvar fullbyrdet etter signering av referat fra
generalforsamlingen som valgte dem.”, til Forslag fra innkallingen, slik at forslaget lyder:
“TIHLDEs Lover skal også signeres av to paraferere, valgt av generalforsamling med ansvar
fullbyrdet etter signering av referat fra generalforsamlingen som valgte dem, slik at
Hovedstyret ikke kan gjøre endringer i TIHLDEs Lover, og kalle det en redaksjonell endring
Forslag 2:
Strykningsforslag fra Eirik Ovesen:
Stryke to siste linjene fra Forslag fra innkallingen.
Forslag 3:
Tilleggsforslag fra Ole Gunnar Dybvik

Legge til: “Den eldste og dens høyre hånd”, til Forslag til innkallingen slik at siste setning lyder:
TIHLDEs Lover skal også signeres av to paraferere, Den eldste og dens høyre hånd, slik at
Hovedstyret ikke kan gjøre endringer i TIHLDEs Lover, og kalle det en redaksjonell endring“
Votering
Forslag 1 Trekkes
Forslag 2 Faller med 9 stemmer mot
Forslag 3 Faller med 10 stemmer mot
Forslag fra innkallingen vedtatt ved kvalifisert flertall
Vedtak
§12c - Lovendringer og mistillitsforslag, slik at den lyder:
“Lovendringer og mistillitsforslag krever kvalifisert flertall blant de fremmøtte på
generalforsamlingen.
-01- Styret har fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer i TIHLDEs Lover, såfremt dette ikke
endrer paragrafens intensjon.
TIHLDEs Lover skal også signeres av to paraferere, slik at Hovedstyret ikke kan gjøre endringer
i TIHLDEs Lover, og kalle det en redaksjonell endring”

§14 - Oppløsning av organisasjonen
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Legge til §14 - Oppløsning som lyder:
“Oppløsning av TIHLDE skal bare behandles på ordinær Generalforsamling. Ved kvalifisert
flertall for oppløsning, må vedtaket gjentas med kvalifisert flertall på ekstraordinær
Generalforsamling 3 måneder senere.
Ved oppløsning skal alle eiendeler og midler gis, selges eller doneres til lignende
interesseorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av TIHLDE.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. §13b”
Forslag 1:

Tilleggsforslag fra Ole Gunnar Dybvik
Legge til “Arkiverte referater medlemsboka og andre papir/arkiver som kan være av
interesse for statsarkivet, doneres dit”, til Forlsag fra innkallingen, slik at den lyder:
“Oppløsning av TIHLDE skal bare behandles på ordinær Generalforsamling. Ved kvalifisert
flertall for oppløsning, må vedtaket gjentas med kvalifisert flertall på ekstraordinær
Generalforsamling 3 måneder senere.
Ved oppløsning skal alle eiendeler og midler gis, selges eller doneres til lignende
interesseorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner. Arkiverte referater, medlemsboka
og andre papir/arkiver som kan være av interesse for statsarkivet, doneres dit.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av TIHLDE.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. §13b”
Forslag 2:
Endringsforslag fra Eirik Ovesen
Endre “Ved oppløsning skal alle eiendeler og midler gis, selges eller doneres til lignende
interesseorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner”, til: “Ved oppløsning skal alle
eiendeler og midler av TIHLDE gid, selges eller konverteres til midler som så skal donere
til liknende interesseorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner”
Votering
Forslag 1 Enstemmig vedtatt
Forslag 2 Faller med 15 stemmer mot
Helhet Enstemmig vedtatt
Vedtak
Det legges til en §14 - Oppløsning, som lyder:
“Oppløsning av TIHLDE skal bare behandles på ordinær Generalforsamling. Ved kvalifisert
flertall for oppløsning, må vedtaket gjentas med kvalifisert flertall på ekstraordinær
Generalforsamling 3 måneder senere.
Ved oppløsning skal alle eiendeler og midler gis, selges eller doneres til lignende
interesseorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner. Arkiverte referater, medlemsboka og
andre papir/arkiver som kan være av interesse for statsarkivet, doneres dit.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av TIHLDE.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. §13b”

GF Sak 31/17: Vedtektsendring i vedlegg
Vedlegg 3: Felles instrukser for undergruppene
Joakim Solheim innleder forslaget
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra Innkallingen:
Endre Vedlegg 3 til:
“-I- Struktur for undergruppene
-01- Alle undergrupper skal ha en leder. De enkelte undergruppene kan opprette
tilleggsstillinger hvis dette finnes hensiktsmessig for gruppens arbeid. Personer i
undergruppene må være medlemmer i TIHLDE.
-II- Leder for undergruppen har som oppgave å:
-01- Koordinere all korrespondanse med hovedstyret.
-02- Være undergruppens frontfigur uttad.
-03- Lede møtene i undergruppen.
-04- Sende innkalling til undergruppemøter.
-05- Sørge for at det blir skrevet og arkivert referat fra undergruppemøtene.
-06- Ta ansvar for å utføre/delegere andre gruppe medlemmers oppgaver ved deres fravær.
-07- Stille på hovedstyrets møter.
-08- Skrive halvårsberetning til generalforsamlingen. Denne leveres nestleder i hovedstyret
senest 14 dager før generalforsamlingen.
-09- Holde orden i undergruppens arkiv.
-10- Offentliggjøre skriftlig undergruppens arrangementer og promotere disse i samarbeid med
PR/Info.
-11- Til enhver tid ha oversikt over undergruppens budsjett og økonomi.
-12- Legge fram et forslag til budsjett for undergruppen til godkjenning av hovedstyret.”
Votering
Forslag fra innkalling vedtatt ved kvalifisert flertall
Vedtak
Vedlegg 3: Felles instruks for undergruppene, endres til:
“-I- Struktur for undergruppene
-01- Alle undergrupper skal ha en leder. De enkelte undergruppene kan opprette
tilleggsstillinger hvis dette finnes hensiktsmessig for gruppens arbeid. Personer i

undergruppene må være medlemmer i TIHLDE.
-II- Leder for undergruppen har som oppgave å:
-01- Koordinere all korrespondanse med hovedstyret.
-02- Være undergruppens frontfigur uttad.
-03- Lede møtene i undergruppen.
-04- Sende innkalling til undergruppemøter.
-05- Sørge for at det blir skrevet og arkivert referat fra undergruppemøtene.
-06- Ta ansvar for å utføre/delegere andre gruppe medlemmers oppgaver ved deres fravær.
-07- Stille på hovedstyrets møter.
-08- Skrive halvårsberetning til generalforsamlingen. Denne leveres nestleder i hovedstyret
senest 14 dager før generalforsamlingen.
-09- Holde orden i undergruppens arkiv.
-10- Offentliggjøre skriftlig undergruppens arrangementer og promotere disse i samarbeid med
PR/Info.
-11- Til enhver tid ha oversikt over undergruppens budsjett og økonomi.
-12- Legge fram et forslag til budsjett for undergruppen til godkjenning av hovedstyret.”

Vedlegg 9: Regler og instrukser for TIHLDE-kontoret
Joakim Solheim innleder forslaget
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkallingen:
Endre Vedlegg 9 til:
”-I- Adgang til kontoret
-01- Alle medlemmer i TIHLDE har adgang til kontoret.
-02- Personer uten adgang skal aldri være alene på kontoret.
-03- Leder er ansvarlig for tildeling av adgang til alle som skal ha det.
-II- Bruk av kontoret
-01- Kontoret er som hovedregel åpent for bruk av alle medlemmer i TIHLDE i skoletiden
(08:00 - 16:00) med mindre annet er avtalt med hovedstyret.
-02- Kontoret kan brukes til møteaktivitet og sosiale arrangementer i regi av TIHLDE
-03- Kontoret skal alltid forlates i en renslig stand, klar for umiddelbar bruk.”
Votering
Forslag fra Innkalling vedtatt med kvalifisert flertall

Vedtak
Vedlegg 9: Regler og instrukser for TIHLDE-kontoret endres til:
”-I- Adgang til kontoret
-01- Alle medlemmer i TIHLDE har adgang til kontoret.
-02- Personer uten adgang skal aldri være alene på kontoret.
-03- Leder er ansvarlig for tildeling av adgang til alle som skal ha det.
-II- Bruk av kontoret
-01- Kontoret er som hovedregel åpent for bruk av alle medlemmer i TIHLDE i skoletiden
(08:00 - 16:00) med mindre annet er avtalt med hovedstyret.
-02- Kontoret kan brukes til møteaktivitet og sosiale arrangementer i regi av TIHLDE
-03- Kontoret skal alltid forlates i en renslig stand, klar for umiddelbar bruk.”

Vedlegg 10: Regler og instrukser for Brusautomat
Joakim Solheim innleder forslaget
Saken diskuteres
Forslag
Forslag fra innkalling:
Vedlegg 10, foreslås fjernet fra liste over vedlegg
Votering
Forslag fra innkallingen vedtatt ved kvalifisert flertall
Vedtak
Vedlegg 10: Regler og instrukser for Brusautomat, fjernes fra liste over vedlegg

Til orden: Valg av protokollunderskrivere

Jonas Krokan innleder saken

Mona og Martine foreslås som protokollunderskrivere
Votering
Mona og Martine godkjennes ved akklamasjon

GF Sak 32/17: Valg av ny Næringslivminister

Jonas Krokan innleder saken

Sindre Toft Nordal melder sitt kandidatur
Kandidaten holder appell og svarer på spørsmål fra generalforsamlingen
Votering
Votering skjer skriftlig
Vedtak
Sindre velges til Næringslivminister

GF Sak 33/17: Valg av ny Sosialminister
Eric Veliyulin innleder saken

Terje Haugum melder sitt kandidatur
Kandidaten holder appell og svarer på spørsmål fra generalforsamlingen
Votering
Votering skjer skriftlig
Vedtak
Terje Haugum velges til Sosialminister

GF Sak 34/17: Valg av ny Promoteringsminister
Ole Kristian innleder saken

Malin Amankwah melder sitt kandidatur
Eirik Ovesen melder sitt kandidatur
Ole Kristian Aune melder sitt kandidatur
Kandidatene holder appell

Eirik Ovesen trekker sitt kandidatur
Kandidatene svarer på spørsmål fra generalforsamlingen
Votering
Votering skjer skriftlig
Vedtak
Malin Amankwah velges til ny promoteringsminister

Til orden: TIHLDE-Drift presenterer ny leder og nye medlemmer
av TIHLDE-Drift
Harald Wilhelmsen orienterer generalforsamlingen.
Magnus Conrad Hyll presenteres som ny leder av TIHLDE-Drift

GF Sak 39/17: Forslag fra medlemmer om fremtidig drift
Forslag:
1. Te i tillegg til kaffe ved kaffemaskinen
2. Styret går gjennom de offentlige vedtektene og oppdaterer dem
3. Styret tar stilling til de vedtatte paragrafene, når de bestemmer seg om innmelding
4. Kjøpe en 15-manns lavo til bruk i forbindelse med turer
5. Få opp Slack for alle medlemmer av TIHLDE
6. Få et softwareutviklings-komité
7. Ny Merch i TIHLDE: Nye T-skjorter og gensere
8. Nytt kamera
9. Sukker til kaffen

GF Sak 40/17: Møtekritikk

1. Legge opp til en workshop 2-3 uker før generalforsamlingen hvor alle medlemmer kan
komme og fremme forslag og saker
2. Bra med candy
3. Endringsforslag som kommer fra De Eldstes Raad’s Gen vors
4. Strengere på tidsbruk
5. Samtlige burde stille forberedt med sakspapirer

6. Mer realistisk tidsplan
7. Dele o
 pp generalforsamlingen om den blir for lang
8. Fra O.G: Mest forberedte mtp. vedtektsendringer i dags minne

Ingvild Broen hever møtet 23:37

