Generalforsamling:
Referent:
Bjørn-Einar Bjorkemo

Referat
Møtetid:
17:00 – 18:50
2. mai 2018

Møtested:
KA-TBU101 Akrinn
Kalvskinnet, NTNU Trondheim

Innkalt
TTS Arbeidsutvalget
Linjeforeninger
Cibus, Elektra, KoM, Logitas, MiT, Nucleus, OLGA, TIHLDE, Tim&Shænko og Vivas

Eksterne
STi, FTV ved SU, IE, SALT, IV og NV

Frafalt
Cibus ikke tilstede, KoM ikke tilstede.

Andre oppmøtte
TTS Bedrift
TTS Makerspace
FTV IV

__________________________________
Kristoffer Emil Andreassen

__________________________________
Elisabeth Nordvik Eriksen

Forkortelser
(O)

Orienteringssak

(D)

Diskusjonssak

(V)

Vedtakssak

AU

Arbeidsutvalget

TKD

Teknologistudentenes Karrieredag

Møtet åpnes 17:00

Sak 9: Konstituering
9.1 Valg av ordstyrer (V)
- Joakim Solheim valgt ved akklamasjon
9.2 Valg av referent (V)
- Bjørn-Einer Bjorkemo valgt ved akklamasjon
9.3 Godkjenning av innkalling (V)
- Godkjent
9.4 Godkjenning av sakliste (V)
- Godkjent
Ønsker å flytte økonomi til starten, samt sak 12, før sak 11.
9.5 Godkjenning av stemmeberettigede delegater (V)
- Cibus ikke tilstede
- Elektra sine delegater tildeles
4 stemmer
- KoM ikke tilstede
- Logitas sine delegater tildeles
3 stemmer
- MiT sine delegater tildeles
5 stemmer
- Nucleus sine delegater tildeles
4 stemmer
- OLGA sine delegater tildeles
2 stemmer
- TIHLDE sine delegater tildeles
6 stemmer
- T&S sine delegater tildeles
ingen stemmer
- Vivas sine delegater tildeles
4 stemmer
- Totalt: 24 antall stemmeberettigede delegater godkjent
9.6 Valg av tellekorps (V)
- Kjetil Skorpen Mathiesen og Ole Tobias valgt ved akklamasjon

9.7 Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen (V)
- Kristoffer Emil Andreassen og Elisabeth Nordvik Eriksen

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Marte Bækken

Sak 4: Regnskap for TTS 2017 (V)
Marte Bækken innleder saken
Forslag
Innstilling: “Sak 4: Regnskap for TTS 2017 behandles ikke på ekstraordinær
generalforsamling”
Votering
Innstillingen vedtatt ved akklamasjon
Vedtak
Sak 4: Regnskap for TTS 2017 behandles ikke på ekstraordinær generalforsamling.

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Marte Bækken

Sak 6: Budsjett for TTS 2018 (V)
Marte Bækken innleder saken
Saken diskuteres
- Tydeliggjøre posten med utlegg til linjeforeningene i budsjettet (ikke bare i TKD sitt)
Forslag
Innstilling: “Budsjett for TTS 2018 vedtas som det fremkommer”
Votering
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Budsjett for TTS 2018 vedtas som det fremkommer

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 12: Døgnåpent Campus
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
- “Levende campus”
- Mindre krass i brevet
- 07-03 er bedre enn 07-23. Man blir kastet ut 03.00 på Gløshaugen, uklart om man
kan komme inn igjen, eller skal i det hele tatt ha mulighet til å komme inn.
- “det er mange som av forskjellige grunner ikke kan studere mellom 8-16.”
- Ventilasjonsanlegget skrur seg av kl. 16. Dette gjør det ubehagelig å være igjen etter
16.
- Åpningstid på campus Kalvskinnet burde være lik felles åpning som på de andre
campus på NTNU
Etter diskusjonen:
Linjeforeningene underskriver brev til dekanene, etter en liten omskriving
Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Henriette Sofie Strehl

Sak 11: Tim&Shænko sin utmelding av TTS
Henriette Sofie Strehl innleder saken
- Bakgrunnen for utmeldelsen er økonomiske grunner, og at de har ingen politisk
stemme etter at TTS ble politisk nøytral.
Forslag:
Fra innstillingen:
“Tim&Shænko melder seg ut av TTS etter avtale som Tim&Shænko og AU har utarbeidet”
Forslag 1:
“Generalforsamlingen ønsker å behandle saken, selv om det er brudd på vedtektene om at
innstillingen er sendt ut for sent etter vedtektene.”
Votering:
Forslag 1. vedtatt med 19 stemmer for, 0 mot, og 5 avholdende stemmer
Innstillingen vedtas enstemmig
Vedtak:
Tim&Shænko melder seg ut av TTS etter avtale som Tim&Shænko og AU har utarbeidet

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 5 Årsplan for TTS (V)
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
- Noen linjeforeninger har ikke tid til å ha KoK del 1 i programmet sitt under
fadderuken.
- Det er vanskelig å finne en dato som passer for alle, mellom skole og fadderuke.
- Generalforsamlingen blir derfor enige om at det best å legge Kampen om Kalvskinnet
del 1 til etter fadderuken.
- Suksessfaktor for å sikre oppmøte på KoK del 1 er at fadderne fyrer opp
arrangementet under fadderuken. Spesielt er det vitkig at TTS blester godt ved stand
under Rebusløpet 15.8
- Kok del 1 er bra fordi det skaper engasjement og konkurranse mellom
linjeforeningene.
- På dagen må det være klare linjer på hvor linjeforeningene er lokalisert, slik at det er
mulig å få frem mer rivalisering.
- Det er kjedelig dersom det er få deltakere, og det er derfor viktig at linjeforeningene
setter arrangementet på programmet og deltar aktivt i prosessen.
- AU skal sende ut en Doodle til linjeforeningene over hvilken dato som passer best.
Vedtak
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 10 Vedtektsendringer (V)
Joakim Solheim innleder saken
Vedtektsendringene gås gjennom kronologisk.
Hver paragraf godkjennes som helhet før alle vedteksendringene godkjennes i sin helhet

§3
Forslag om å legge til 3 underpunkter til paragraf 3:

§3.3
Fra innstilling:
“§ 3.3 Medlemsavgift
Alle linjeforeninger skal betale en fast medlemsavgift per nye medlem meldt inn i TTS.
Medlemsavgiften per nye medlem blir bestemt av styret i det første møtet hvert
høstsemesteret.”
Votering:
Innstillingen vedtas enstemmig.
Vedtak:
Det legges til § 3.3:
“§ 3.3 Medlemsavgift
Alle linjeforeninger skal betale en fast medlemsavgift per nye medlem meldt inn i TTS.
Medlemsavgiften per nye medlem blir bestemt av styret i det første møtet hvert
høstsemesteret.”

§3.4
Fra innstilling:
“§ 3.4 Utmelding
Alle linjeforeninger kan ved et vedtak i sitt eget styret trekke seg fra TTS, med visse
forbehold.
Linjeforeningen må først ta det opp som en orienteringssak i TTS, slik at man kan diskutere
situasjonen. Etter dette skal foreningen gi et skriftlig varsel på at de ønsker å trekke seg til
AU. Når AU har mottatt dette varselet skriftlig, starter en 3 måneder lang overgangsperiode.
Dette er for å sikre økonomisk stabilitet, samt komme fram til hvordan foreningen skal trekke
seg, og om eventuelt økonomisk oppgjør skal forekomme. Etter 3 måneder er
linjeforeningen offisielt meldt ut av TTS.”
Votering:
Innstillingen vedtas enstemmig

Vedtak:
Det legges til § 3.4:
“§ 3.4 Utmelding
Alle linjeforeninger kan ved et vedtak i sitt eget styret trekke seg fra TTS, med visse
forbehold.
Linjeforeningen må først ta det opp som en orienteringssak i TTS, slik at man kan diskutere
situasjonen. Etter dette skal foreningen gi et skriftlig varsel på at de ønsker å trekke seg til
AU. Når AU har mottatt dette varselet skriftlig, starter en 3 måneder lang overgangsperiode.
Dette er for å sikre økonomisk stabilitet, samt komme fram til hvordan foreningen skal trekke
seg, og om eventuelt økonomisk oppgjør skal forekomme. Etter 3 måneder er
linjeforeningen offisielt meldt ut av TTS.”

§3.5
Fra innstillingen:
“§ 3.5 Karrieredagen
TTS skal, så langt det lar seg gjøre, arrangere en karrieredag for sine studenter hvert
høstsemester. Inntektene fra karrieredagen skal bli fordelt mellom linjeforeningene og TTS
selv. TTS beholder 20% av inntektene, og linjeforeningene får fordelt de resterende 80%.
Hver linjeforening får først 2.5% av inntektene fast, og utover dette får de tildelt inntektene
basert på medlemstall ut ifra de 80%.”
Forslag 1 fra Joakim Solheim: Endringsforslag: Endre
“Hver linjeforening får først 2.5% av inntektene fast, og utover dette får de tildelt inntektene
basert på medlemstall ut ifra de 80%.”, til:
“Hver linjeforening får tildelt inntektene basert på medlemstall.” Og
“ Inntektene” og andre variasjoner til: “resultatet” og andre variasjoner
Votering:
Forslag 1 enstemmig vedtatt
Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det legges til §3.5:
“§ 3.5 Karrieredagen
TTS skal, så langt det lar seg gjøre, arrangere en karrieredag for sine studenter hvert
høstsemester. Resultatet fra karrieredagen skal bli fordelt mellom linjeforeningene og TTS
selv. TTS beholder 20% av resultatet, og linjeforeningene får fordelt de resterende 80%.
Hver linjeforening får tildelt resultatet basert på medlemstall.”

Helhet
Forslag:
Fra innstillingen: “Vedtektsendringene vedtas i sin helhet”

Votering:
Innstillingen vedtas enstemmig
Vedtak:
Vedtektsendringene vedtas som en helhet

Møtedato: 2.5.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 15: Ingeniørringen
Joakim Solheim innleder saken
Saken diskuteres
- Det blir informert om at ringen er tilgjengelig ved andre utdanningsinstitusjoner
- Hva skal stå på ringen? TTS(Trondheim Teknker Skole)? NTNU? Ingenting?
Generalforsamlingen ble ikke enige om at det ikke var viktig å bli enige om så tidlig.
- Hva blir pris? Skal linjeforeningen, studentene, eller TTS ta ansvar for bestilling? Det
blir informert om at ringen kostet 2000 i 2009, 3300 i 2015, og at sivilingeniørringen
kostet nærmere 4000 i 2017
- Hver linjeforening skal høre med sine studenter om det er etterspørsel etter ringen.
Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Sak 9 Møtekritikk
Møtekritikk:
- Tull med sakspapirer, kort til å være en genfors
- Litt mye småprat innimellom, ikke nødvendigvis noe negativt med det
- Lite diskusjon i starten
- Litt mye snakking rundt tema, det var mulig å komme med en konkret avgjørelse,
men det ble diskutert for mye
Møtet heves 18.50

