Referat fra Onlines generalforsamling 2017
25. april 2017

Signert av paraferer

-------------------------------------

-------------------------------------

Taran Ruge

Endre Micael Austad Ulberg

1 - Velkommen v/leder
Leder ønsker velkommen.

2 - Valg av ordstyrer
Hovedstyret foreslår Yngve Hereide.
Valgt ved akklamasjon

3 - Valg av referenter
Hovedstyret foreslår Øystein Hammersland og Jonas Jevnaker Aas
Valgt ved akklamasjon

4 - Valg av tellekorps
Hovedstyret foreslår Håkon Solbjørg og Marius Enerly.
Valgt ved akklamasjon.

5 - Valg av to paraferer
Endre Micael Austad Ulberg og Taran Ruge stiller
Valgt ved akklamasjon

6 - Gjennomgang av tegnsetting
Informerer om tegnsettingsreglementet.

7 - Gjennomgang av stemmesystem
Samme som ble brukt i fjor. Ingen endringer.
Informerer om hvordan stemmesystemet fungerer.
Går videre enn så lenge.

8 - Godkjenning av forretningsorden
Godkjent ved akklamasjon

9 - Godkjenning av oppmøte

9.1 - Godkjenning av gjester
Kristoffer Baardseth, Betina Pedersen Bye og Joakim Solheim stiller som gjester.
Godkjent ved akklamasjon
9.2 - Godkjenning av talerett
0: To stykker kommer for sent. Petter Rostrup og Signe Elise Livgard.
Innvilger de stemmerett ved akklamasjon
9.3 - Godkjenning av stemmerettberettigede
Godkjent ved akklamasjon

10 - Godkjenning av dagsorden
Godkjent ved akklamasjon

11 - Godkjenning av referat fra 18.april 2016
Godkjent ved akklamasjon.

12 - Godkjenning av innkalling
Godkjent ved akklamasjon.

13 - Godkjenning av saksliste
Innlegg: saken om fond (saksforslag nummer 7 og 8) er skrevet for sent.
Godkjent ved akklamasjon.

14 - Årsberetninger
Satt av en og en halv time.
Årsberetninger finnes her:
https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/aarsberetninger/

14.1 - Administrative

14.1.1 - Hovedstyret
Thor Håkon informerer om punktene under:

•

Under introduksjonen av Online/Hovedstyret på immatrikuleringen droppet
Hovedstyret galla

•

Første dalje av et slag er blitt gratis, pris på ny dalje er 100kr, pris på ny pin er 40kr

•

Formatet på infomailen er forandret

•

Komitégensere: Det ble vedtatt at komitémedlemmer kan kjøpe seg komitégenser om
designet går via prokom

•

Det er kjøpt kjøleskap som brus kan lagres i

•

Online har tatt initiativ til en årlig hyttetur med styrene i Abakus, Hybrida, Tihlde og
Login, og håper dette skal bli en tradisjon for å øke samarbeidet. Alle disse
linjeforeningsstyrene ble også invitert på immballet.

•

Login har skrytt av Online, og hvor flinke vi har vært til å inkludere dem

•

Søkte IME om penger på vegne av linjeforeningen våren 2016, fikk støtte til trikom og
alternative arrangementer under fadderukene

•

Tatt initiativ til En Psykt Vanlig Uke

•

Endret retningslinjer for informatikkgruppa på Facebook

•

Startet med tillitsvalgtordning i komiteene

•

Holdt spør-HS-kveld, økonomi- og vedtektskveld og workshop for å diskutere
tilbakemeldinger fra medlemmene

•

Sendt ut spørreundersøkelse etter fadderukene og immballet

•

Utnevnt to nye æresmedlemmer (Åsmund Eldhuset og Tjerand Silde)

•

Fått ny bod på IT-Vest, som deles med ITDagene

•

Prøvd å inkludere komiteene oftere i avgjørelser vi har tatt. Fått tilbakemeldinger på
at vi har vært flinke og ikke så flinke

•

Søkt om støtte fra IDI for 2017, fått 30k innvilget som er fordelt slik:
o

15 000 kr til masterfadderuker

o

5 000 kr til interessegrupper

o

5 000 kr til kontoret

o

5 000 kr til Ny i Trondheim-kurs

•

Vi har prøvd å strømlinje opprettelsen og støtte av interessegrupper

•

Deltatt på IDIovation

•

Satt velkom 2017. Ekskom 2018 ble satt på infomøte gjennom valg

•

Støttet StartIT og Datakameratene

•

Inngått avtale med ITDagene om eksklusivitet

•

Støttet utmatrikulering med 30 000kr

•

Prøvde å belyse festningen med Abakus' logo ifm deres jubileum, og danset på
jubileet

Ingen spørsmål.

14.2 - Komiteer
14.2.1 - Arrangementskomiteen
Arrkomleder informerer om punktene under:
Vår 2017
•

Eksamensfest 31. mai - Ingen påmelding

•

17.mai middag - Påmelding kommer

•

Låvefest 06. april - Avlyst grunnet liten påmelding, flere datoer ble forsøkt.

•

VorsNachfest 30. mars - 41 påmeldte.

•

Klatring 26. mars - Ingen påmelding.

•

Studenterhytta 24. mars - 30 påmeldte.

•

Sushikurs 20. mars - 20 påmeldte.

•

Reboot(komité) 10. mars - Ingen påmelding.

•

X-fest 20. februar - Ingen påmelding.

•

Vinter-OL 18. februar - 17 påmeldte.

•

Åre 19-22. januar - 148 påmeldte.

Høst 2016
•

Eksamensfest 20. desember - Ingen påmelding.

•

Adventure of Gløhaugen 20. november - 14 påmeldte.

•

Julebord(komité) 17. november - 100 påmeldte.

•

OnlineCasino 04. november - 53 påmeldte.

•

Bierfest 14. oktober - 100 påmeldte.

•

Blåtur 23. september - 50 påmeldte.

•

Immball 10. september - 230 påmeldte.

Statistikk
Antall deltagere høst: 547 stk.
Antall deltagere vår: 255 stk.
Antall deltagere totalt: 802 stk.

Antall arrangement vår: 10 stk.(eksklusiv låvefest).
Antall arrangement høst: 7 stk.
Antall arrangementer med andre linjeforeninger: 2 stk.
Antall alkoholarrangementer: 13 totalt. 5 høst, 8 vår.
Antall ikke-alkoholarrangementer: 4 totalt. 2 høst, 2 vår.
Antall nye arrangementer: 3 totalt. 1 høst, 2 vår.

Opptak/medlemmer
•

7 nye medlemmer (6 førsteklassinger, 1 andreklassing)

•

3 permittert (2 pga utveksling, 1 pga ferdig med verv i Online)

Nodekomiteer
Jubkom
•

Gjennomført jubileum med stor suksess!

VelKom
•

Startet opp vår 2017.

•

Leder: Miriam Lillebo, nestleder Johannes Kvamme

•

12 medlemmer (inkl. fra bedKom, proKom)

Annet
•

Skiftet og lært opp ny økonomiansvarlig.

•

Vi har hatt teambuilding internt på høsten, og vi har hatt teambuilding med Abakus på
våren.

Ingen spørsmål.

14.2.2 - Bank- og økonomikomiteen
Kristoffer Hajem Informerer om punktene under:

•

Ekskom sin økonomi er lagt under Online

•

Etter godkjennelse fra HS gikk bankom over til nytt regnskapssystem, Fiken.no, som
vil si at vi har gått vekk fra det gamle regnskapssytemet DataX og det gamle
faktureringsprogrammet Conta Faktura

•

Bankom har ført Onlines regnskap for 2016 i Fiken, og satt opp Budsjett 17/18

•

Har gjennomført teambuildinger

•

Hadde gjennomgang av budsjett for 17/18 på Økonomi- og vedtektskveld

Ingen spørsmål.

14.2.3 - Bedriftskomiteen
Didrik Pemmer informerer om punktene under:

•

Har tatt opp fem medlemmer, derav tre er førsteklassinger, én andreklassing og én
fjerdeklassing. Vi er totalt 13 nå, med to i permisjon.

•

Skiftet og lært opp økonomiansvarlig.

•

Vært på Oslotur to ganger sammen med fagkom, og besøkt tilsammen 15 bedrifter. I
tillegg har vi besøkt to bedrifter her i Trondheim.

•

Vi har hatt teambuilding med fagkom både på høstsemestert og vårsemesteret.

•

Vi har også hatt teambuilding med Abakus på høstsemesteret.

•

45 karrieremuligheter.

•

8 muligheter-e-poster sendt ut.

•

Bookingrunden gjennomført begge semestre.

•

Signert ny hovedsamarbeidsavtale med Sopra Steria.

Høstsemesteret 2016
•

Skaffet én gullsponsor og to sølvsponsorer til fadderperioden.

•

To bedriftsarrangementer i fadderperioden.

•

Ti bedriftspresentasjoner.

•

Tre KID-arrangementer. Ett i fadderperioden for førsteklasse og to i løpet av
semesteret.

•

Gjennomført jubileumsarrangement med fagkom.

•

Skaffet syv sponsorer til TechTalks

Vårsemesteret 2017
•

Gjennomført elleve bedriftspresentasjoner.

•

Gjennomført to KID-arrangementer.

•

Jobber med å finner sponsorer til fadderperioden 2017.

Ingen spørsmål.

14.2.4 - Drifts- og utviklingskomiteen
Dotkom informerer om punktene under:

•

Tok opp 6 nye medlemmer

OW4
•

Totalt 85877 linjer kode, 7297 linjer med kommentarer fordelt over 741 filer (per
13.04.2017)

•

Har passert 6000 commits på OW4, samt over 200 tags/releases.

•

Rett under 1000 commits på OW4 siste året.

•

108 nye issues siste året, 69 av dem er nå lukket.

•

194 PRs siste året, 188 av dem er nå lukket.

•

Har gått over til en React.JS versjon av (større deler av) forsiden. Flere prosjekter
jobber med React.JS på diverse deler av siden også, bl.a. redesign av karrieresiden

•

Har fortsatt å arbeide med komitedashboardet. Nå gjenstår tilbakemeldingsskjemaer
(in progress) og litt Offline-funksjonalitet

Andre prosjekter
•

•

Regme (nytt oppmøteregistreringssystem):
o

350 commits siste året.

o

Skrevet i React.JS mot API-et til OW4.

Nytt elektronisk stemmesystem til generalforsamlingen.
o

Skrevet i React.JS (frontend) og Node.JS (backend), bruker WebSockets for
real-time asynkron kommunikasjon.

•

Har i flere tilfeller samarbeidet med prokom for input til design av web-en.

Drift
•

Har startet å se mer mot skyen for kritiske ting ettersom det virker som NTNU ikke
bryr seg så veldig om lokale servere. Har planer om å satse i større grad fra høsten
av.

•

Kommer til å fortsette å drifte ting lokalt, som f.eks. filområder, mindre viktige
tjenester og ha muligheten for å leke og lære litt om drift av servere på serverne som
ikke drifter kritiske ting (slik som i dag).

E-post
•

Gått over fra Postfix og Sympa til G Suite (tidl. Google Apps). Alle komitemedlemmer
har nå en egen Google-konto i *@online.ntnu.no-domenet, som all komiteepost
kommer på.

•

Gikk overraskende greit, men krevde en god del jobb. Fortsatt et par småting som
gjenstår, men som ikke haster. Enda.

Sosialt
•

Prøver å bli bedre kjent med abakus-webkom.

Ingen spørsmål.

14.2.5 - Fag- og kurskomiteen
Fagkomleder informerer om punktene under:

•

Tok opp fire nye, alle fra første klasse. En sluttet til jul, så vi er nå tretten personer +
en i seniorkom

•

Ny økonomiansvarlig og nestleder

•

Har hatt et bra samarbeid med bedkom og fagkom Abakus, og hatt 2 sosialkvelder
med hver av de

•

Dratt på oslotur 2. ganger med bedkom

•

Fulgt opp ekskursjonskomiteen

Høsten 2016
•

Hadde ny-i-trondheim-kurs i fadderuka

•

Gjennomført 9 kurs i samarbeid med bedrifter

•

To eksamenskurs og to midtsemesterforelesninger sammen med fagkom Abakus

•

Planlagt og gjennomført jubileumskurs sammen med jubkom og Sopra Steria

•

Holdte eget ITGK-kickstart kurs

•

Gjennomført bookingrunden

•

Startet samarbeid med dataforeningen (DND) og vært med på Trondheim Developer
Conference

•

Kjøpte nytt kjøleskap til oppbevaring av brus

•

Feiret fagkom sin 10-års dag med nåværende og tidligere fagkommere

Våren 2017
•

Booket bedrifter for neste semester sammen med bedkom

•

Gjennomført 11 kurs i samarbeid med bedrifter, hvorav tre var kursserie

•

Gjennomført Lightning talks sammen med instituttet, Abakus og Tihlde

•

Hadde midtsemesterforelesning i samarbeid fagkom Abakus

•

Vært med på Javazone Academy

•

Skal ha 3 eksamenskurs, to av de i samarbeid med fagkom Abakus

•

Skal også være med på sikkerhet og sårbarhet, studentaften

Ingen spørsmål.

14.2.6 - Profil- og aviskomiteen
Prokomleder informerer om punktene under:

•

Har tatt opp seks medlemmer

•

Tre medlemmer sluttet i løpet av året

•

Tok opp ny økonomiansvarlig og redaktørminion

•

Hatt to runder med medarbeidersamtaler, ett hvert semester

•

Fått en i prokom i velkom

Grafisk:
•

Fikk solgt 26 Online-gensere før sommeren, og holder på med et nytt design nå

•

Fikk levert ut årboka rett etter sommeren, satser på å få levert årboka før sommeren i
år

•

Produserte profileringsmateriale til fadderuka

•

Produserte grafisk materiell til immballet, blant annet et nytt banner

•

Bestillingssystemet viser 75 bestillinger

Venner:
•

Hatt teambuilding med PR i Abakus, og samarbeidet om profileringsustyr til KiDarrangementer og X-fest

•

Vi fotograferte på deres immball og jubileum, og motsatt

•

Vært på date med readme, kjæresten vår, og skal på en ny date dette semesteret

•

Fordi vårt gamle trykkeri Indergaard og Svenil ble lagt ned, har vi vært på utkikk etter
nytt trykkeri til både Offline og plakater. Midlertidig løsning for plakater har vært NTNU
trykk, og Offline har vi trykket én gang hos Fagtrykk. Nå har vi fått en god avtale med,
og bestemt oss for å satse på CopyCat til både Offline og plakater.

Offline:
•

Gitt ut 3 utgaver, fjerde kommer ut snart

•

Vært med på Gullblekka for fjerde gang. Vi ble nominert til «Årets morsomste
artikkel» og vant «Åpen klasse». Vi kom på andreplass på Gullblokka, som er
folkeprisen.

•

Fått ut 11 artikler på OW4

Andre ting:
•

Vi har fått kjøpt kamera, er veldig fornøyde med det

•

Hadde CV-fotografering på høsten, noe som var vellykket

•

Lagde fadderuke-film som kom opp på nyåret

Ingen spørsmål

14.2.7 - Trivselskomiteen
Trikomleder informerer om punktene under:

•

Har startet et prøveprosjekt hvor Online er medlem av Trondheim Bilkollektiv, dette
har gjort handleturene til trikom uendelig mye lettere

•

Har startet med månedens triveligste for å hedre de som gjør litt ekstra for økt trivsel
til alle

•

Vi har hatt workshop for å bedre planlegge semesterne, dette vil vi fortsette med

•

9 arrangementer og 20 seriefrokosterIngen spørsmål.

•

14.2.8 - Seniorkomiteen
Seniorkomleder informerer om punktene under:

•

Har vært 8 aktive medlemmer første semester og 7 det andre.
o

Mistet en grunnet studie.

o

En ny rett før genfors.- totalt 8 igjen.

•

Vi har for 2. gang gjennomført fadderuke for masterstudentene.

•

Utførte komitékickoff med etterfulgt fest.

•

Var med på å gjennomføre Reeboot.

•

Begynte å planlegge rundt å samle Onlines historie.
o

Nedprioritert grunnet arbeidsmengde.

•

Flere teambuildingskvelder og sosiale kvelder. Både alene og med Backup i Abakus.

•

Opplæring og kursing av hovedstyret for første gang.

•

Vært med på å starte tillitsvalgtordningen.

•

Er i gang med utmatrikuleringen som skal skje 9. juni og fadderuken for
masterstudenter.

•

Seniorkom har vært kontinuerligt involvert i HS

Ingen spørsmål.

14.2.9 - Applikasjonskomiteen
Dotkomleder informerer om punktene under:
•

Overført prosjekter fra utgående medlemmer

•

Jobbet videre på eksisterende prosjekter som Watchdog

•

La komitéen på frys over julen for å gjennoppta senere

•

Legger ned komitéen pga. for mange utgående medlemmer

•

Kodebase og andre eiendeler overføres til dotkom

•

Komitéen er klar til å gjenoppstartes ved potensielt fremtidig engasjement

Ingen spørsmål.

14.3 - Periodiske komiteer
14.3.1 - Ekskursjonskomiteen 2017
Ekskom informerer om punktene under:
Turen
•

Planlagt tur til Seoul i Sør-Korea 2. april - 18. april

•

53 informatikere på tur

•

Fem dager med bedriftsbesøk, hvorav vi har besøkt blant annet LG, Samsung,
Microsoft og ambassaden.

•

Fire dager med kulturelt opplegg før deltakerne kunne gjøre det de ville.

Økonomi
•

Arrangert dugnader for å samle inn midler til turen, da hovedsakelig hos IDI.

•

Arrangert Tech Talks med stor suksess. Hadde 7 sponsorer.

•

Alt overskudd føres tilbake til deltakerne.

Administrativt
•

Tatt inn under Online og deler nå økonomi

•

11 medlemmer med ulike ansvarsområder

•

Samarbeidet med IDI om turen.

•

Startet opp ekskom18 ved å prøve ut valg av leder og nestleder.

•

Hjulpet ekskom18 i gang.

•

Laget en wikiside om det meste om å arrangere tur.

•

Fått mye kontakter i Sør-Korea.

Et spørsmål: Hvordan var tilbakemeldingen fra IDI?
Svar: veldig bra!
Ingen flere spørsmål.

IT-ekskursjonen
IT-ekskursjonen informerer om punktene under:
•

Tok opp 3 nye medlemmer våren 2015 fra tredje- og fjerde-klasse.

•

Totalt 5 aktive medlemmer som arrangerte turen.

•

50 studenter var med på turen

•

Turen varte fra 30. august til 2. september

•

6 Bedrifter ble besøkt, hvorav 2 av dem var ikke-konsulentbedrifter

•

Flyreise, transport til og fra bedrifter, og 3 netters hotellopphold ble dekket av
bedriftene.

Ingen spørsmål.

14.3.2 - Jubileumskomiteen 2016

Jubkom informerer om punktene under:
•

Vi tok opp eit nytt medlem og var på det meste 6 aktive medlem.

•

Det blei arrangert ei knakandes bra jubileumsveke, med tett program frå mandag til
laurdag. Kakekickoff, Swingkurs, Jubileumskurs, rebusløp, pre-fest på fredagen og
ein fantastisk bankett på Scandic Lerkendal som kronen på verket.

•

Det blei i samarbeid med Austmann brygga eit spesialøl, Ballmer Peak, som blei
servert på fredagen og laurdagen. Restane av dette har blitt solgt på kontoret.

•

(I all audmjukheit) Banketten vår heva standarden for kva ein jubileumsfest bør være.
Lyd, lys, show, timing, historierom, banner, dalje og andre detaljar var veldig bra. Vi
har fått utruleg bra tilbakemelding her, både internt og eksternt.

•

Det blei gjort eit ganske omfattande arbeid med å samle inn kontaktinformasjonen til
gamle Onlinerar for å sende ut invitasjon. Denne lista blir sjølvsagt blir videreført til
neste jubkom. I tillegg blei invitasjon sendt ut gjennom NTNU sit alumninettverk.

•

Eit utfyllande erfaringsskriv er godt på veg, og skal sjølvsagt bli ferdigstilt.

Ingen spørsmål.

14.3.3 - Velkomstkomiteen 2016
Velkom informerer om punktene under:
•

Det var 10 medlemmer i velkom med leder og nestleder. Alle som søkte fikk være
med

•

Det var med en fra prokom som tok av seg alt med t-skjorter og brosjyrer, og flere fra
bedkom som tok seg av sponsorer

•

Det ble 16 faddergrupper og 6 masterfaddergrupper, med ca 10 fadderbarn og 3-4
faddere på hver gruppe. Denne fordelingen funket fint!

•

Masterstudentene hadde noen egne arrangementer som seniorkom arrangerte, men
var med på det meste vi planla

•

Gjennomførte fadder-kickoff på Håndverkeren med bare fadderne. Kan kanskje
invitere fadderbarn i år

•

Innførte edrufadderopplegg for de som ikke ønsket å drikke alkohol. Var ok oppmøte
på dette. Prøvde fortsatt å få dem som ikke drikker til å være med på alle
arrangementene

•

Kjøpte inn bånd til utestedene som vi delte ut til alle på informatikk. Dette funket bra

Ingen spørsmål.

14.4 - Andre

14.4.1 - Datakameratene FK
Datakameratene informerer om punktene under:
•

Første sesong med TSFF som ansvarlig for ligaen og gjennomføring av sesongen
2016/2017.

•

Totalt denne sesongen(høst 2016/vår 2017) har Datakam 19 poeng på 15 kamper(5
seiere, 4 uavgjort og 6 tap) og -4 i målforskjell.

•

Vi er en fast spillergruppe på ca 15-20 som møter på kamper og treninger, og vi er ca
50 aktive som har vært på trening eller kamp i løpet av denne sesongen.

•

Nettsiden har vært nede det siste året, så det er dessverre litt mangel på statistikk når
det kommer til oppmøte på treninger.

•

Vi har hatt 2 treninger i uken fast både høst og vår, pluss en kamp i uken.

•

Det er totalt 10 Onlinere som er aktive i Datakam, hvor alle har bidratt på både
treninger og kamper.

Ingen spørsmål.

14.4.2 - Realfagskjelleren
Representant fra realfagskjelleren informerer om punktene under:
•

Nye leder, nestleder og økonomiansvarlig: Andreas Eikeland (abaline), Anders noe
(volvox), og Sigurd Wie (Online)

•

Medlemmer fra Online, Martin Bjerke, Sigurd Wie, Andreas F Eikeland, Petter
Rostrup, (Marius Enerly går ut)

•

Har hatt totalt 8 arr + quizer

•

Flytter mest sannsynligvis til HK12 tidligst til jul

•

Inntil da organiserer Reddkjellerne gamle Moholt barnehage og kjelleren deler et
område med smørekoppen. Det blir oppussing mot og i sommeren, så om du er
interessert er det bare å ta kontakt!

•

Har tatt kontakt med alle faddergruppene og funnet datoer for arr i fadderperioden.

•

Trenger kassaapparat, ganske dyrt

•

Marius Enerly har gjort oss til organisasjon

Ingen spørsmål.

14.4.3 - Casual Gaming
Representant for Casual Gaming Informerer om punktene under:

•

Valgt nytt styre

•

Arrangert tre LAN, to på høsten og ett på våren
o

To av dem var kun åpne for studenter (studlan)

o

Ett var åpent for allmennheten (trøndelan)

•

Vi har hatt 332 betalende medlemmer

•

Arrangert to konsoll- og brettspillkvelder

•

CaG Brett og CaG Konsoll er slått sammen

•

Kommunen har satt opp et pilotprosjekt for e-sport
o

Prøver å samarbeide med Techonoport og Work-Work om dette.

Ingen spørsmål.
Bytter om på pause og godkjenning av regnskap
Godkjent ved akklamasjon .
Før vi går videre til godkjenning av regnskap ønsker Endre å komme med en takketale
(Tildelt 2 min.)
Flott tale!
Vi går videre.

15 - Godkjenning av regnskap 16/17 og budsjett 17/18

Spørsmål blir stilt pr. komite.

Regnskapet for høst 2016 og vår 2017 legges frem:

•

HS: Bevilget penger til ulike prosjekter gjennom året. StartIT har fått støtte av Online.
•

•

Ingen spørsmål.

Arrkom: Åretur har gått litt over budsjett. Noen forsinkede betalinger på blant annet
julebord. Låvefest utgiften ser større ut enn det den skal være, dette er på grunn av
arrangementet er i samarbeid med Nabla.
•

•

Ingen spørsmål.

Bankom: En ødelagt printer, ble kjøpt ny.

•

•

Ingen spørsmål.

Bedkom: Ikke fått inn blestegebyr for vår 2017.
•

Et spørsmål: Regnskap 2015 og skal vel være 2016?
•

•

Svar: det er det tidligere budsjettet. 2016 Står noen kolonner til høyre.

Dotkom: Flyttet bankgebyrer til under bankom, siden det er der alle andre bank- og
kortgebyrer føres.
•

•

Ekskom: Ingen store endringer.
•

•

Ingen spørsmål

Ingen spørsmål

Fagkom: Det meste ble betalt inn på høsten. Kjøpt inn kjøleskap og tralle etter
godkjennelse fra Hovedstyret.
•

•

En kommentar. Løst. Ingen flere spørsmål.

Prokom: Har ikke vært åregensere, så ikke blitt brukt penger på dette prosjektet. Et
ekstra oppslag av Offline, pga utsending til jenteprosjektet ADA. Ellers ikke noe nytt.
•

•

Itex: Ingen store endringer.
•

•

Ingen spørsmål.

Trikom: Ingen store endringer
•

•

Ingen spørsmål.

Ingen spørsmål.

Velkom: Fått støtte fra IME til edruarrangementet.

•

•

Ingen spørsmål.

Jubkom: Spons fra Sopra Steria står på bedkom sin konto. Glemte Stripe(?) avgift så
jubkom gikk 17000kr over budsjett.
•

•

Ingen spørsmål.

Seniorkom: Ingen store endringer.
•

Ingen spørsmål.

Regnskapet er godkjent ved akklamasjon

Budsjett for høst 2017 og vår 2018 legges frem:

•

HS: Penger til interessegrupper. Seniorkomleder burde også få støtte til HS
teambulding.
•

•

Ingen spørsmål.

Arrkom: Mer penger til Blåtur. Satt ned spons til studenterhytta. Økt budsjett til åretur
på 10000 kr
•

•

•

Bankom: Nytt regnskapsprogram; Fiken. Diverse utstyr. Flere penger
•

Spørsmål: Hvorfor ble ikke pizzabudsjettet økt?

•

Svar: Feilfakturering.

Bedkom: Ingen store endringer
•

•

Ingen spørsmål.

Ingen spørsmål.

Dotkom: Ingen store endringer

•

•

Ekskom: Budsjettert etter det turen kommer til å koste.
•

•

Ingen spørsmål.

Jubkom: Ingen jubileum:
•

•

Ingen spørsmål.

Itex: Flere bedrifter som skal besøkes.
•

•

Ingen spørsmål.

Fagkom: Gått ned i antall arrangementer pga UKA.
•

•

Ingen spørsmål.

Ingen spørsmål.

Prokom: Påfyll av medaljer og pins. Skal få laget en ny Onlinegenser, så budsjettet
er økt. Forsikring på kamera. Gått ned i trykkostnader pga nytt trykkeri. Mye billigere.
•

•

Ingen spørsmål.

Seniorkom: Bilettpris til utmatrikulering økes. Støtte fra IDI til utmatrikulering. Mindre
penger til fadderuke, ettersom det ble brukt mindre i fjor.
•

•

Trikom: Mer penger til kaffe. Penge til leie av bil for å kjøre til Storcash.
•

•

Ingen spørsmål.

Ingen spørsmål.

Velkom: Inntektene fra sponsorer har økt. Team-buildingen er på våren. Går i pluss.
•

Ingen spørsmål.

•

Totalbudsjett:
•

Spørsmål: Er det budsjettert noe sparing til neste jubileum?

•

Svar: Nei. Pengene blir satt av til neste jubileum.

Skriftlig valg ved godkjenning av budsjettet.

Spørsmål til stemmesystemet?
Spørsmål: vi viser vel ikke koden på stream?
Svar: nei, streamen er nede.
Venter på to som må registrere seg.

Budsjettet skal nå godkjennes skriftlig.
30 sekunder stemmetid.

Resultater:
•

Ja: 38

•

Nei: 2

•

Blankt: 4

Budsjettet ble godkjent skriftlig.

Stemmerettiden er nå satt til 1 min. Ingen var imot dette.

17:47 Pause i 15 min
18:03 Vi fortsetter.

16 - Innsendte saker og vedtektsendringer

16.1 Saksforslag

Saksforslag:
https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/saksforslag/#wiki-tocforslag-1-christoffer-lofsberg

16.1.1 Endrer hvordan spørsmålrunden ved valg foregår.

Christoffer Lofsberg fremmer forslaget. Tidligere under spørsmålsrunden har det vært noe
nedsnakking av motkandidater. Nå skal det være like spørsmål for alle kandidatene. Det skal
gjelde fra og med idag.

Spørsmål: Kommer det til å gjeldes fra idag?
Svar: Ja

Åpner for debatt:
•

(56): Jeg synes det er et bra forslag. Støtter dette veldig.

Åpner valget:

Resultater:
•

Ja: 53

•

Nei: 10

•

Blankt: 3

Saksforslag vedtatt.

16.1.2 Sette av tid i generalforsamlingen til å stille spørsmål til hovedstyret.

Signe Elise Livgard fremmer forslaget. Det skal være 5 minutter etter hver årsberetning til å
stille spørsmål til Hovedstyret. Det kan være kritikk eller ros. Grunnen til dette er at det ikke
finnes noen forum hvor det kan stilles spørsmål til sittende hovedstyre.

Spørsmål:
Skal dette gjelde for denne generalforsamlingen?
svar: ja
Burde det vært heller under vedtektskvelden?
Svar: Nei, ikke like stort oppmøte.

Åpner for debatt:
•

Man har mulighet til å kommentere under årsberetningen.

•

(56): Hvor nyttig er dette? Hovedstyret blir byttet ut etter generalforsamlingen.
•

•

Svar: Kan være nyttig for de som stiller til gjenvalg.

Hovedstyret har møter om høsten hvor spørsmål kan stilles.
•

Kommentar: For tidlig å stille spørsmål om høsten. Grunnen er at de da ikke
har sittet lenge nok.

•

Dette vil også ta for mye tid av genfors.

Åpner valget:

Resultater:
•

Ja: 12

•

Nei: 47

•

Blankt: 11

Saksforslaget falt.

16.1.3 Hovedstyret foreslår at påmeldingslistene til sosiale arrangementer på OW skal
offentliggjøres

Thor Håkon Bredesen fremmer forslaget. Grunnen er at dette skal øke interesse blant andre
onlinere. Man kan også se om andre venner skal være med. Dette vil gjøre at man kanskje
vil ha mer lyst til å være med.

Spørsmål: Kun sosiale arrangementer?
Svar: Ja

Åpner for debatt:
•

(48): Hva er fordelene med dette?
•

Svar: Lettere å se hvem andre som skal av venner og bekjente.

Åpner for valg:

Resultater:
•

Ja: 64

•

Nei: 2

•

Blankt: 4

Saksforslaget ble vedtatt

16.1.4 Hovedstyret foreslår at alle som er medlem i Online og er nåværende studenter
ved BIT eller MIT skal få korttilgang til kontoret.

Thor Håkon Bredesen fremmer forslaget. Ved å ikke ha tilgang til kontoret kan man føle at
man ikke er en del av Online.

Spørsmål: Innebærer det ansvar for onlinere?
Svar: Alle må signere en kontrakt. Ved å bli online medlem skal man få tilgang.

Spørsmål (7): Hvordan skal man holde orden på alle som tilgang?
Svar: det blir ikke masse jobb, navneliste som trengs.

Spørsmål: Hvem skal ha brannansvar?
Svar: Kontoransvarlig. Trikomleder har hovedansvar.

Spørsmål: Ved å ikke godkjenne kontrakten, vil man fremdeles ha tilgang til bedpres og
lignende?
Svar: Ikke tenkt på.

Spørsmål (5): Hva skal man gjøre med alle egenverdier som ligger på kontoret.
Svar: Åpne opp for bedre låsesystemer når vi pusser opp i sommer. Vi stoler på
medlemmene våre. I fremtiden hvis det blir et problem trekker vi tilbake vedtaket.

Spørsmål: Hvordan skal dette implementeres med medlemskap?
Svar: Ikke tenkt på enda, men HS vil at alle skal ha tilgang pga fellesskapet.

Åpner for debatt:

•

Veldig bra forslag. Angående tyveri, så tror man ikke at det skal være noe problem.

•

(2): Burde gjøre det samme som Abakus. De måtte ha et kort. Ved store saker kunne
vi stille en sak med politiet for å få kort-logg tilgang.

•

(5): Saksforslag nummer 5 passer bedre enn nummer 4. Man skal søke for å få
tilgang til kontoret, i stedet for å få tilgang fra start.
•

(9): Ikke verre enn at man får prikk dersom man ikke møter på påmeldt
bedpres, og man må følge reglene på kontoret.

•

(11): Hvis online skal være inkluderende burde man ikke behøve å søke om
tilgang. Burde være mest mulig lavterskel.

•

(28): De som ikke søker komite, og som ikke er aktive i linjeforeningen, vil

•

(66): Man kan ha et prøveår, dersom det ikke funker kan man bare ta det vekk.

•

(46): Vi har tidligere erfaring at hvis det ikke er noen terskel mister man
ansvarsfølelsen. Det er ikke positivt hvis man sitter i en svinesti fordi noen ikke tar
ansvar.

•

(65): Mener det ikke vil være noe problem ettersom ikke så mange vil søke om
tilgang, siden de allerede ikke er enn så stor del av linjeforeningen.

•

(69): Tidligere hatt problemer med nachspiel på kontoret, og ved at mange har tilgang
kan dette føre til problemer.
•

•

(54): Hvis noe skulle skje, nach eller noe sånt. Kan vi ta intern justis på det.

(42): En solid kjerne som holder på med arrangementer på kontoret.

Åpner for valg:

Resultater:
•

Ja: 23

•

Nei: 35

•

Blankt: 12

Saksforslaget falt.

16.1.5 Nåværende studenter ved BIT eller MIT skal kunne søke om tilgang til kontoret
for å øke inkludering.

Thor Håkon Bredesen fremmer forslaget.

Spørsmål (7): Hvem skal ta ansvar for søknad?
Svar: Neste hovedstyre. Det skal være en lav terskel for å få innvilget tilgang.

Åpner for debatt:

•

(46): Bra forslag

•

(69): Tror det vil føre til at vi slipper like mange problemer som foregående
saksforslag.

Åpner for valg:

Resultater:
•

Ja: 64

•

Nei: 3

•

Blankt: 3

Saksforslaget ble vedtatt.

16.1.6 Det neste hovedstyre skal en gang i måneden la en del av møtet være åpent for
medlemmer.

Thor Håkon Bredesen fremmer forslaget.

Åpner for debatt:
•

(7): Dette er et bra forslag. Lavere terskel for å vite hva Hovedstyret holder på med.
Mer skeptisk til hvordan dette skal gjøres.

•

(54): Det er hovedstyret som tar opp som er personalsaker og må gå internt. Dette
må unnlates når møtene er åpne.

Åpner for valg:

Resultater:
•

Ja: 53

•

Nei: 4

•

Blankt: 12

Saksforslaget ble vedtatt.

16.1.7 Pålagt å ha muligheter for sparing. Online skal spare minst 100.000 kr i
forvaltningsfond.

Erik Wiker fremmer forslaget. Ingenting blir gjort med pengene uten søknader fra
medlemmer i Online. Hovedstyret skal ha retningslinjer for søknader og utdelinger av midler
som kommer fra fondet.

Spørsmål (5): Hvorfor ble forslaget lagt inn så sent?
Svar: Forslaget sto der og ble endret på var på grunn av at banken foreslo forvaltningsfond
istedetfor indeksfond.
Spørsmål (7): Hva tenkes det om retningslinjene?
Svar: (0): Alle kan søke Hovedstyret om midler, men nå har dem mer midler til rådighet. Litt
for å gjøre det enklere og ikke ha et fondsstyret, men at hovedstyret har ansvar for dette.
Spørsmål: Hva er forvaltningskostnaden?
Svar: 0.85%.

Spørsmål: Hvor lenge skal dette fondet vare?
Svar: legger oss på 5 år. Etter 3 år burde vi ha en god avkastning.
Spørsmål (66): Hva er grunnen til summen på 100 000 kr?
Svar: Bankkom kom fram til 250 000 kr. Vi satte det på 100 000 kr for å være på den sikre
siden.

16.1.8 Online skal spare på en høyrentekonto. Overskuddet skal administreres av
hovedstyret etter søknader fra Onlines medlemmer.

Diskusjonen på punkt 16.1.7 og 16.1.8 ble slått sammen.

Åpner for debatt:
•

Svakt forslag, burde vært et fondsstyre som består av flere typer medlem onlinere.

•

(46): jeg har en følelse av at dette har gått litt for fort i svingene. Burde brukt mer tid
på forarbeidet. Selvom vi har hatt et år på dette her, føler jeg at dette ikke er sikkert
nok og burde utarbeides ytterligere før vi lager et nytt saksforslag.

•

(59): Setter av penger til et fond som står i 5 år. Dette vil gjøre at man sparer istedet
for å tape.

•

(42): Det er ikke sånn at alle fond automatisk gjør at man tjener på det. Burde ha flere
tips og innvendinger på et slikt forslag.

•

(7): Forslaget er litt svakt. Tror det er bedre om hovedstyret kaller inn til
ekstraordinært møte for å gjennomgå dette ytterligere.

•

(56): Konservativt forslag. Vi har mulighet til å sette av penger uten å være for redd
for å miste stort.
•

(42): Fond er ikke tryggere enn å penger i banken. I hverfall sett ut ifra dagens
marked.

•

(56): Ser kritikken, men det er ikke så skummelt som man tror.

•

(46): Kan få tallene på hva som er Onlines konto i dag for å vurdere saken bedre.

•

(48): En høyrentekonto er ingen risiko i det hele tatt. Burde jobbe med forslag om
høyrentekonto og evt. fortsette med et saksforslag rettet mot fond.

•

(55): Hva skal man med alle pengene? Hva sparer man til egentlig?

•

(59): Penger skal ikke spares evig, men man setter penger i et fond for tenke
langsiktig, men ikke for alltid.

•

(7): Det er snakk om å ta ut litt av pengene inn i et fond, ikke alt.

•

Stiller spørsmålet igjen (46): Kan vi få tallene på hva som er Onlines konto i dag for å
vurdere saken bedre?

•

(59): Mener at 250.000 kr er for mye, og noe vi ikke trenger.

•

(42): Formålet burde være å sikre onlines forslag.

•

(7): penger på konto nå. Presisere noe penger er ute. 920.000 kr på konto per dags
dato.

Stemmer først over forslag 7 eller 8. Deretter stemmer vi på det forslaget vi valgte fra første
runde.

Åpner for valg (Forslag 7 eller 8):

Resultater:
•

7: 11

•

8: 45

•

Blankt: 14

Saksforslaget for nr. 8 ble vedtatt for videre avstemming.

Åpner for valg (Forslag 8):

Resultater:
•

Ja: 49

•

Nei: 8

•

Blankt: 12

Saksforslaget ble vedtatt.

16.1.9 Prokom skal få en økning i utstyrsbudsjettet sitt på 6.000 kr for innkjøp av utstyr
som til nå har blitt lånt.

Endre Ulberg fremmer forslaget. Han vil ha en økning i utstyrsbudsjett på 6 000kr. I dag blir
utstyr lånt av medlemmer.

Spørsmål: Hvorfor ble ikke tatt i budsjettet?
Svar: Synes at det var bedre at det gikk utenom.
Spørsmål(35): Skal det være for hvert år?
Svar: Engangsbeløp

Åpner for debatt:

•

(35): Positivt. Det prokom skaper blir ikke dokumentert godt nok hvis vi ikke har
utstyret vi trenger for å yte maksimalt.

•

(43): Ikke noe problem å øke dette. Er bare 2 000 kr til dette punktet på regnskapet
allerede, og det blir brukt til noe bra, så er positivt for forslaget.

•

(46):Når vi snakker om å sette over penger på en høyrentekonto så burde vi vel ha
nok penger til å spe på med 6000 kr til utstyr.

Åpner for valg:

Resultater:
•

Ja: 67

•

Nei: 1

•

Blankt: 2

Saksforslaget ble vedtatt

16.1.10 Hovedstyret i samarbeid med medlemmene utvikle et vedlegg til vedtektene
som supplerer og forsterker vedtektene.

Endre Ulberg fremmer forslaget. Han mener at det vil være viktig å ha et dokument som kan
inneholde begrunnelsen på hvorfor vedtektene er slik som de er.

Spørsmål (35): Hvordan gjøre dette i praksis?
Svar: Se på vedtektene, og skrive ned tanker på vedtektsendringer. Sende dette ut til
medlemmer, slik at disse kan få sagt sin mening.
Spørsmål (5): Hvem skal gjøre dette her?
Svar: hovedstyret. De kan evt. delegere det videre, men har hovedansvaret for at det blir
gjort.
Spørsmål (33): Har du noen forslag for hva du vil ha i et slikt vedlegg?
Svar: Må tenke over det.

Åpner for debatt:

•

(69): Akkurat den tankegangen om at vedtektene er skrevet med skjønn er noe jeg
f.eks ikke visste noe særlig om
•

•

(28): Skal ikke hemme linjeforeningen

(46): Jeg ser på dette som forarbeider for vanlige lover. Står ikke noe om at det skal
være bindende. En god ide. De som evt. skal utarbeide dette vedlegget burde bruke
gamlingene for å forstå hva man tenkte da vedtektene ble skrevet.

•

(33): Hvor omfattende vil dette vedlegget være?
•

•

(28): Litt informasjon vil være nok.

(56): Forstår hvorfor man ønsker dette. Men det virker som utrolig mye arbeid. Er
dette noe hovedstyret burde bruke tid på? Jeg tror ikke dette ville stått høyt på min
prioriteringsliste.
•

(5): Hovedstyret kan evnt. delegere dette arbeidet videre til andre som vil
engasjere seg.
•

•

(56): Må det være et vedtekt at Hovedstyret jobber med dette?

(69): Jeg liker forslaget, fordi vi i online får inn mange nye medlemmer og ønsker å
sette seg inn i organisasjonen. Vi vil tjene mye på at disse tidlig vil forstå hva som
ligger i alle avgjørelser.

Åpner for valg:

Resultater:

•

Ja: 23

•

Nei: 28

•

Blankt: 19

Saksforslaget falt.

16.1.11 Online skal støtte realfagskjelleren med 6.500 kr til innkjøp av nytt
kassaapparat. Volvox, Alkymisten, Delta og Spanskrøret sponser samme beløp.

Marius Enerly fremmer forslaget. Kassaapparatet er nødvendig for å kunne fortsette driften
av Barnehagen.

Spørsmål: Flere tilbud på kassaapparat?
Svar: Nei
Spørsmål: Hvorfor trenger vi et kassaapparat?
Svar: det er loven :P
Spørsmål (56): Hvorfor er kasseapparat så dyre?
Svar: Nei, det vet jeg dessverre ikke.

Åpner for debatt:

•

(46): Håper vi ikke er dårligere enn de andre linjeforeningene på dette.

•

Kjelleren er et sårt savnet tilbud. Man får faktisk 110% igjen for denne investeringen

Åpner for valg:

Resultater:

•

Ja: 66

•

Nei: 0

•

Blankt:4

Saksforslaget ble vedtatt

Viktig: Pizza kommer klokken 9.

Pause i 10 min.

Vi er i gang igjen.

16.2 Vedtektsforslag

Vedtektsforslag:
https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/vedtekstforslag/

16.2.1 Endring av §2 (Christoffer Lofsberg)

Vedtektsforslaget endrer definisjonen av linjeforeningen Online.

Erstatt: Linjeforeningen Online er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studenter
som oppfyller kapittel 5.
Med: Linjeforeningen Online er en partipolitisk og religiøst uavhengig, frivillig og ideell
interesseorganisasjon for studenter som oppfyller kapittel 5.
Spørsmål (65): Forskjell på ideell og veldedig?
Svar: Vi har ikke nødvendigvis en veldedig organisasjon. Ideel er mer passende.

16.2.2 Endring av §2 (Christoffer Lofsberg)

Vedtektsforslaget endrer definisjonen av linjeforeningen Online.

Erstatt: Linjeforeningen Online er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studenter
som oppfyller kapittel 5.

Med: Linjeforeningen Online er en frivillig ideell interesseorganisasjon for studenter som
oppfyller kapittel 5.
Diskusjonen på punkt 16.2.1 og 16.2.2 ble slått sammen.

Åpnet for debatt:
•

Ingen debatt.

Åpner for valg (Forslag 1 eller 2):

Resultater:

•

1: 41

•

2: 20

•

blankt: 6

Vedtektsforslag nr. 1 går videre til avstemning
Åpnet for valget (Forslag 1):

Resultater:

•

Ja: 54

•

Nei: 5

•

Blankt: 5

Vedtektsforslaget blir vedtatt.

16.2.3 Endring i §1.2 (Hovedstyret)

Innhold blir ikke endret. Bare kapitteloverskrift.

Erstatt: Navnekonvensjon for grupperinger
Med: Grupperinger i linjeforeningen

Åpnet for debatt:
•

Ingen debatt.

Åpner for valg:

Resultater:

•

Ja: 62

•

Nei: 0

•

Blankt: 3

Vedtekstforslaget ble vedtatt

16.2.4 Fjerne §4.3.6 - Applikasjonskomiteen tas ut av vedtektene (Hovedstyret)

Åpnet for debatt:
•

Synes fortsatt funksjonaliteten burde ivaretaes.

‘
Åpner for valg:

Resultater:

•

Ja: 58

•

Nei: 1

•

Blankt: 6

Vedtekstforslaget ble vedtatt

16.2.5 Endring av §5.1 (Hovedstyret)

Erstatt: Studenter ved følgende studier kan bli medlem av linjeforeningen:
Med: Studenter ved følgende studier har rett til å bli medlem av linjeforeningen:
Grunnen er at man ikke nekte noen å bli med i linjeforeningen.
Åpnet for debatt:
•

Ingen debatt.

Åpner for valg:

Resultater:

•

Ja: 62

•

Nei: 0

•

Blankt: 3

Vedtekstforslaget ble vedtatt

16.2.6 - Legge til i §4.2.8 (Hovedstyret)

Legge til: Seniorkom kan gjøre unntak for komitémedlemmer som ikke har vært aktive i
fire(4) semestre om de ønsker å ta opp dette medlemmet.
Grunnen er at man skal kunne legge til medlemmer som ikke har vært aktive i fire semestre.
Åpnet for debatt:
•

Ingen debatt.

Åpner for valget:

Resultater:

•

Ja: 60

•

Nei: 0

•

Blankt:6

Vedtekstforslaget ble vedtatt

16.2.7 Endring av §4.7 (Hovedstyret)

Erstatt: Et verv i linjeforeningen varer i seks (6) semestre fra måneden man ble tatt opp.
Med: Et verv i linjeforeningen kan vare i inntil seks (6) semestre fra måneden man ble tatt
opp.
Grunnen er at man skal spesifisere at man kan avslutte medlemskapet før det har gått seks
semestre.
Åpnet for debatt
•

Ingen debatt.

Åpnet for valg:

Resultater:

•

Ja: 66

•

Nei: 0

•

Blankt: 2

Vedtekstforslaget ble vedtatt.

16.2.8 Endring av §3.4 (Hovedstyret)

Erstatt: Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med
unntak av blanke stemmer.

Med: Alminnelig flertall er definert som mer enn 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett,
med unntak av blanke stemmer.
Grunnen er at et forslag ikke skal gå igjennom med mindre det faktisk er flertall.
16.2.9 Endring av §3.4 (Hovedstyret)
Erstatt: Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med
unntak av blanke stemmer.
Med: Kvalifisert flertall er definert som minst 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett,
med unntak av blanke stemmer.
Diskusjon for punkt 16.2.8 og 16.2.9 slås sammen.
Åpent for debatt:
•

Ingen debatt

Åpnet for valg (Forslag 8 og 9):

Resultater:

•

Ja: 61

•

Nei: 0

•

Blankt:5

Vedtekstforslaget ble vedtatt

16.2.10 Endring av §3.3 (Endre Ulberg)

Erstatt:
"Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:
• Ordstyrer
• To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving
• Minst to til tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming

• To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling og de endrede vedtek- tene i
etterkant av generalforsamlingen"
Med:
Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:
• Ordstyrer
• To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving
• Minst to til tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming
• To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling og de endrede vedtek- tene i
etterkant av generalforsamlingen. Paraferene skal være eksterne fra linjeforeningen Online.
Grunnen er at paraferene ikke skal ha noe vinning ved å kunne forandre referatet.
Åpent for debatt:

•

(7): Stryk dette

•

(28): Grunnen for dette forslaget var fordi jeg ikke skjønte meningen bak vedtekten
var.

Endre ønsker å fjerne vedtaket.

Vedtektsforslaget er trukket.

16.2.11 Legge til i §6 (Endre Ulberg)

Legg til Ingen person, organisasjon eller annen enhet, med unntak av IDI ved inntreffelse av
§7.2, skal noen gang tjene uforholdsmessig mye penger, eller andre verdier, på
linjeforeningen Online.

Grunnen er at man ikke skal ta penger ut av linjeforeningen av dårlige intensjoner.

Åpent for debatt:
•

Uenighet om forslaget. Tror ikke dette er et nevneverdig stort problem.

Åpent for valg:

Resultat:
•

Ja:9

•

Nei:30

•

Blankt: 27

Vedtektsforslaget falt.

16.2.12 Legge til i §4.3 (Marius Enerly)

Legg til: 4.3.x Realfagskjelleren Realfagskjellerens hovedoppgave er å opprettholde et
sosialt lavterskeltilbud for studentene ved Volvox & Alkymisten, Delta, Spanskrøret og
Online. Realfagskjelleren er frittstående fra linjeforeningen.

Det er viktig å stadfeste forholdet mellom Online Realfagskjelleren.

Spørsmål: hva er de praktiske konsekvensene av dette?
Svar: Absolutt ingenting.

Åpent for debatt:
•

Ingen debatt.

Åpner for valg:

Resultat:
•

Ja: 51

•

Nei: 3

•

Blankt: 13

Vedtektforslaget ble vedtatt.

16.2.13 Endring av §5 og §7 (August Solvang)

Erstatt: PhD-kandidater ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU,
som har tatt en bachelor eller master i informatikk
og
Ved oppløsning skal midler som linjeforeningen disponerer overføres som gave til Institutt for
Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige
universitet.
Med: Det samme, men med institutt for datateknologi og informatikk istedet.
Det står feil i vedtektene.
Åpent for debatt:
•

Ingen kommentar.

Åpner for valg:

Resultat:
•

Ja: 64

•

Nei: 1

•

Blankt: 3

Vedtektforslaget ble vedtatt.

Forslag om pause i 15 min.
Tydeligvis greit.
Pause i 15 min.

17 - Du vil ikke tro hva som skjer nå

Ridderne av det indre lager dukker opp!!
Ridderne slår Marius Enerly til ridder av 1.grad! Gratulerer så mye!

Venter fortsatt på pizza! Går videre til valg.

18 - Valg

18.1 - Valg av leder

Kandidat(er): Christoffer Lofsberg
Benkes:
1. Erik Wiker (Sier nei)
2. Erik Wiker (Sier nei)
3. Didrik Pemmer Aalen (Sier ja)

Christoffer holder sin appell.
Didrik holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av Online.

Den nye lederen av Online er Didrik Pemmer Aalen!

21:20 - Pizzapause i 45 min.

22:06 - Vi fortsetter!

18.2 - Valg av nestleder

Kandidat(er): Ingen
Benkes:

1. Hege Louise Borge (Sier ja)
2. Erik Wiker (Sier nei)
3. Aslak Hollund (Sier nei)
4. Signe Elise Livgard (Sier nei)
5. Erik Wiker (Sier nei)
6. Marius Aarsnes (Sier nei)
7. Martin Bjerke (Sier nei)
8. Andrea Bach (Sier nei)

Hege holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny nestleder av Online.

Den nye nestlederen av Online er Hege Louise Borge!

18.3 - Valg av leder for bankom

Kandidat(er): Ingen
Benkes:
1. Christoffer Lofsberg (Sier ja)
2. Margit Schefte (Sier nei)
3. Marius Johansen (Sier nei)

Christoffer holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av bankom.

Den nye lederen av bankom er Christoffer Lofsberg!

18.4 - Valg av leder for arrkom

Kandidat(er): Eivind Rydningen, Anzhelika Seliverstova, Edvard Gjessing Bakken, Johannes
Kvamme
Benkes:
1. Marius Johansen (Sier nei)
2. Marius Johansen (Sier nei)

Johannes holder sin appell.
Anzhelika holder sin appell.
Edvard holder sin appell.
Eivind holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av arrkom.

Første valg: Ingen av kandidatene hadde flertall. Nytt valg uten Eivind Rydningen.

Andre valg: Ingen av kandidatene hadde flertall. Nytt valg.

Tredje valg: Ingen av kandidatene hadde flertall. Nytt valg uten Anzhelika Seliverstova.

Den nye lederen av arrkom er Edvard Gjessing Bakken!

18.5 - Valg av leder for bedkom

Kandidat(er): Emil Schrøder
Benkes:
1. Ingrid Medalen (Sier nei)
2. Astrid Vik (Sier nei)
3. Adrian Hofseth (Sier nei)

Emil holder sin appell.

Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av bedkom.

Den nye lederen av bedkom er Emil Schrøder!

18.6 - Valg av leder for dotkom

Kandidat(er): Anders Larsen, Aslak Holllund
Benkes:
1. Nils Herde (Sier nei)
2. Jakob Westermoen (Sier nei)

Aslak holder sin appell.
Anders holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av dotkom.

Den nye lederen av dotkom er Aslak Hollund!

18.7 - Valg av leder for fagkom

Kandidat(er): Henrik Munkeberg
Benkes:
1. Thomas Wold (Sier nei)
2. Sondre Wold (Sier nei)
3. Christian Nyvoll (Sier nei)
4. Andreas Aursand (Sier ja)
5. Ingrid Medalen (Sier nei)

Henrik holder sin appell.

Andreas holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av fagkom.

Den nye lederen av fagkom er Henrik Munkeberg!

18.8 - Valg av leder for prokom

Kandidat(er): Endre Ulberg, Peter Rydberg
Benkes:
1. Jonas Jevnaker Aas (Sier nei og er dessuten referent)
2. Vebjørn Sletta (Sier nei)
3. Øystein Hammersland (Sier nei og er dessuten referent)
4. Ingrid Medalen (Sier nei)

Peter holder sin appell.
Endre holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av prokom.

Den nye lederen av prokom er Peter Rydberg!

18.9 - Valg av leder for trikom

Kandidat(er): Fredrik Sørmo
Benkes:
1. Christoffer Almankaas (Sier nei)
2. Taran Ruge (Sier ja)
3. Martin Bjerke (Sier nei)
4. Ellen Bakksjø (Sier nei)

5. Martin Bjerke (Sier nei)
6. Martin Bjerke (Sier nei)
7. Erik Wiker (Sier nei)
8. Kristoffer Hajem (Sier nei)
9. Christoffer Almankaas (Sier nei)
10. Sigve Skaugvold (Sier nei)

Taran holder sin appell.
Fredrik holder sin appell.
Det holdes spørsmålsrunder.

Det blir valgt ny leder av trikom.

Den nye lederen av trikom er Taran Ruge!

18.10 - Valg av valgkomité

Kandidat(er):
Benkes:
1. Erik Wiker (Sier nei)
2. Didrik Pemmer Aalen (Sier ja)
3. Martin Bjerke (Sier nei)
4. Margit Schette (Sier nei)
5. Sander Arnesen (Sier ja)
6. Marius Johansen (Sier nei)
7. Nils Herde (Sier nei)
8. Sondre Wold (Sier nei)
9. Signe Elise Livgard (Sier nei)
10. Heidi Brekke (Sier nei)
11. Hege Louise Borge (Sier ja)
12. Agnete Djupvik (Sier ja)
13. Marius Aarsnes (Sier nei)

Didrik Pemmer Aalen trekker seg.

Den nye valgkomiteen er Hege Louise Borge, Agnete Djupvik og Sander Arnesen!

19 - Tilbakemelding på generalforsamlingen

•

Bra ordstyrer!

•

Applaus til alle som har vært med på å fremme forslag og gjort en kjempe jobb mot
generalforsamlingen.

•

Ordstyrer: Det var en enkel forsamlingen under dagens generalforsamling. Ikke noe
bråk og lignende. Gratulerer de som har blitt valgt og sier takk for seg.

20 - Medaljeutdeling

20.1 - Nytt hovedstyre

Tidligere hovedstyre takker for seg og overrekker styrebånd til det nye hovedstyret.

Thor Håkon overrekker medaljer til det nye Hovedstyret. De blir tatt bilde av.

20.2 - Lang og tro tjenestemedalje

Martine Gran får lang og tro tjenestemedalje!

Generalforsamlingen er hevet 00:00. Takk for oss!

