Møtereferat GENERALFORSAMLING
Sted: ELG-A2
Innkalt:

Tid: 18:00-21:00

Maja Gunvor Erlandsen (Leder TTS), Martin Koen Hongset (Nestleder TTS),
Andrea Skistad Thorsnes (Økonomiansvarlig TTS), Kristian Krohn-Holm
(SR), Erlend Kjøraas (KOM), Julie Tengs (OLGA), Maléne Camilla Svensli
(Nucleus), Besart Olluri (Elektra), Jørgen Hjermstad (MiT), Carl-Fredrik
Davidsen (Tim&Shænko), Kristina Stenbro (Logitas), Tor Hennum (Vivas),
Jonas Eide (Tekno Tunga), Jakob Tolstad Tofte (Thilde)
Øvrige medlemmer av Trondheim Teknikersamfunn

Forfall:
Dato: 13.10.16

Godkjenning av Fullmakter (V)
Forslag til vedtak:
Fullmakter godkjennes
vedtatt

Valg av referent (V)
Forslag til vedtak:
Martin velges som referent
vedtatt

Valg av ordstyrer (V)
Forslag til vedtak:
Maja velges som ordstyrer
vedtatt

Valg av tellekorps (V)
Tellekorps velges utenfor stemmeberettigede ved generalforsamlingen

Forslag til vedtak: Ingen forslag
Andrea Skistad Thorsnes og Ola Aarstrand Bolstad vedtas som tellekorps.

Forslag til forretningsorden (V)
Forslag til vedtak:
2min taletid, 1 min replikk, 2 replikk på innlegg og svarreplikk.
Kandidater får muligheter til å introdusere seg selv ved valg
Generalforsamling får mulighet til å stille spørsmål til kandidat
Ordstyrer kan sette strek, generalforsamling kan stemme om å åpne strek hvis ønsket
Skriftlig votering hver gang noen ber om det, samt alle valg
Vedtatt

Godkjenning av fullmakter (V)
Maskin, 5 stemmer
SR 6 stemmer
Olga 2 stemme
Elektra 5 stemmer
Tim og Shænko 5 stemmer
Vivas 3 stemmer
KOM 4 stemmer
Teknotunga 3 stemmer
Nucleus 4 stemmer
Tihlde 6 stemmer
Logitas 3 stemmer

1

Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Arbeidsutvalgets innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes
vedtatt

2

Endring av vedtekter 1 (V)

For at vi skal kunne gjennomføre valg av nytt arbeidsutvalg for 2017 er det nødvendig å
endre på vedtekten om arbeidsutvalgets stillinger.
Se vedlegg 1 til 3.
Paragraf 5.2 linje 32 til 33 i eksisterende vedtekter, og paragraf 4.2 linje 35-37 nye vedtekter.
Enstemmig vedtatt

3

Valg av Arbeidsutvalg (V)

Det skal velges et nytt Arbeidsutvalg for kalenderåret 2017.
Hvis nye stillinger vedtas i punkt 2 skal følgende stillinger fylles:
(For stillingsbeskrivelse vedlegg 3)
- Leder
Martin Koen Hongset stiller
vedtatt ved håndsopprekning
- Nestleder
Tor Hennum stiller
vedtatt ved håndsopprekning
- Økonomiansvarlig
Carl-Frederik Davidsen stiller
vedtatt ved håndsopprekning
- Markedsansvarlig
Ingen stiller til stillingen, generalforsamling vedtar at styre og nåværende au kan tilsette en
person til stillingen.
- Fagpolitisk ansvarlig
Maja Gunvor Erlandsen trer inn i stillingen i og med at hun sitter pr. nå i FUI
- Studentpolitisk ansvarlig
Joakim Solheim stiller
vedtatt ved håndsopprekning
- Sosialansvarlig
Inger-Lise Aaland Seterdal stiller
vedtatt ved håndsopprekning
Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg.
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Vedtektsendringer (V)

I forbindelse med fusjonen ser Arbeidsutvalget at det er nødvendig å tilpasse vedtektene for
å passe med dagens behov og navneendringer. Det har vært mye arbeid med vedtektene i
løpet av året, og det virker å være et behov for å oppdatere disse til å passe dagens
foreningsstruktur.
Arbeidsutvalget informerer underveis, da endringsforslag vil bli gjennomført i bolker. Det er
fordelaktig å ha med seg en kopi av gamle vedtekter og forslag til vedtektsendringer for å
kunne følge denne saken.
(Se vedlegg 1 og 2)
Paragraf 0 og 1
Paragraf 2
Paragraf 3
Paragraf 4.1
Paragraf 4.4/4.5

vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt med teksten trenger en dobbeltstemme og må stå «minst»

Paragraf 5.1 – 5.2
Paragraf 5.3

vedtatt
falt
bør komme nytt forslag til neste generalfors. om revidering

Paragraf 5.4

Paragraf 5.5
Paragraf 5.6
Paragraf 6-6.2
Paragraf 6.3
Paragraf 6.4 – 6.5
Paragraf 7.3 – 7.5
Paragraf 8
Paragraf 9
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del over liste vedtatt med teksten; «aktive studenter ved den aktuelle
linjen tilhørende linjeforeningen»
Nedre del vedtatt
vedtatt
vedtatt med endre til ordlyden minst halvparten
vedtatt
vedtatt
vedtatt
v/neste genfors; legg til styret får tilsette om ingen stiller
vedtatt
med redaksjonell endring fjerne i positiv retning
vedtatt
påfølgende vedtatt
vedtatt

Presentasjon av Budsjett (O)

Økonomiansvarlig informerer om budsjettet.
Andrea Skistad Thorsnes presenterer budsjettet

Møtekritikk
Både ris og ros er ønskelig.
- Bør reklameres bedre
- Skulle vært drikke(væske)
- Jubel når folk tegner seg til stillinger bør ikke forekomme for å ungå at nølere ikke
våger å stille imot.
Flere som ikke har andre verv bør oppfordres til å stille.
- Bør ha dedikert ordstyrer

Maja Gunvor Erlandsen
Martin Koen Hongset
Andrea Skistad Thorsnes
(O) Orienteringsak
(D) Diskusjonsak
(V) Vedtaksak
(AU) Arbeidsutvalg

