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Nyttig informasjon 
 
Hvordan fungerer GF? 

Studentsamfunnet i Ås sin generalforsamling er organisasjonens øverste organ. Det er her du 

har mulighet til å påvirke driften av Samfunnet. Generalforsamlingen starter presis til oppsatt 

tid, og dersom du har saker til eventuelt må dette meddeles møteledelsen skriftlig før 

møtestart. Ønsker du å ta ordet under GF, gjøres det på følgende måte:  

 

 

Det er tidsbegrensinger når man skal snakke under GF: 

Innlegg:    3 minutter 

Replikk:     30 sekunder 

Til saksopplysning/dagsorden:  1 minutt 

Stemmemidler (mentometerknapper) mottas ved å vise gyldig medlemsbevis(studentkort). 

Dette leveres som pant under stemmeavgivningen. Når du forlater GF, må utdelt 

stemmemiddel leveres inn. 

 

Valg 

For å stille til valg på GF, anbefales det å sende inn en kandidatpresentasjon på forhånd. 

Presentasjonene må sendes administrasjon@samfunnetiaas.no innen torsdag 15. November. 

Når det er din tur på talestolen på generalforsamlingen, vil du få inntil tre minutter til å 

presentere deg.  
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Elektronisk avstemming med mentometerknapper 

Avstemming foregår ved at Generalforsamlingen får utdelt en kalkulatorliknende 

avstemmingssender (”mentometerknapp”) som sender et radiosignal til en mottaker som 

teller stemmene.  

Mentometerknappene er på størrelse med et kredittkort og har 12 knapper(1/A, 2/B, 3/C 

..osv. Se bilde).  

Kandidatene som er på valg får tildelt èn av de 12 knappene, og Generalforsamlingen kan 

stemme ved å trykke på ønsket knapp i et bestemt tidsrom. Ordstyrer orienterer om dette og 

er tydlig på når avstemming starter og stopper.  

Studentkort leveres som pant for mentometerknappen. Man står selv ansvarlig ved tap av 

denne! 

Eksempel på valgprosess: 

Valg av Nestleder: 

1/A: Bruno Sten 

2/B: Willy Nickersen 

3/C: Tor Pedo 

4/D: Anne Dammen 

5/E: -Blank- 

 

Deltaker 1; vil gi Willy Nickersen sin stemme, og 

trykker derfor på knapp 2/B. Mentometerknappen lyser grønt, stemme er avgitt. Deltaker 1 

kan endre valg frem til Ordstyrer stopper valg, siste trykk er gjeldende. 

Stemmeavgivningstiden vil vare ca. 10-20 sekunder.  

 

Bevertning  

Ertesuppe serveres i pausen av Samfunnstjenester, og forfriskninger vil være tilgjengelig 

underveis. 
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Sak 1 Godkjenning av dagsorden og møteinnkallelse 
 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen godkjenner dagsorden og møteinnkallelse 

 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 
Forslag ordstyrere: Anne Snarteland og Fredrik Forsberg Ellingsen 

Forslag til vedtak 

Anne Snarteland og Fredrik Forsberg Ellingsen velges som ordstyrere 

 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og referent 
Forslag til tellekorps: Adrian Skistad, Peter Hovda, Torbjørn Haugland Wistrøm og Jonas 

Kjosbakken 

Forslag til referent: Oda Bjørnness 

Forslag til protokollunderskrivere: Erik Rullestad og Sigrid Løyning 

Forslag til vedtak 

Tellekorps: Adrian Skistad, Peter Hovda, Torbjørn Haugland Wistrøm og Jonas Kjosbakken 

Referent: Oda Bjørnness 

Protokollunderskrivere: Erik Rullestad og Sigrid Løyning 
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Sak 4 Foreløpige rapporter 

høsten 2018 
‘ 

4.1 Samfunnsstyret 
Følgende er det rapport fra 

styremedlemmer i Samfunnsstyret. Leders 

rapport er på vegne av Samfunnsstyret.  

Rapport fra Ledere                          
Ane Magnussen og Oskar Aalde 

 

Ærede Generalforsamling! 

Samfunnsstyret har bestått av følgende 

medlemmer: 

Samfunnsstyret våren 2018  

Leder – Oskar Aalde 

Nestleder – Kristine Øiestad Høy 

Administrasjonssjef – Margrethe Espen 

Økonomisjef – Cecilie Augensen Nilsen 

Arrangementssjef – Runa Tunheim 

Konsertsjef – Lars Wisth Kolltveit 

Markedsføringssjef – Oda Halseth 

Samfunnsstyret høsten 2018  
Leder – Ane Magnussen 

Nestleder - Kristine Øiestad Høy 

Administrasjonssjef - Margrethe Espen 

Økonomisjef - Cecilie Augensen Nilsen 

Påtroppende Økonomisjef – Inger Marie 
Rostad 

Arrangementssjef - Runa Tunheim 

Konsertsjef - Lars Wisth Kolltveit 

Markedsføringssjef – Lars Martin Hval 

 Først og fremt vil vi gratulere UKEstyret og 

resten av UKA med en fantastisk UKE! Å 

samarbeide med dere har vært topp, og 

resultatet av alt arbeidet frivillige har lagt 

ned for en UKE fylt med festligheter, læring 

og moro er gledelig å se. Jeg er utrolig stolt 

over å være leder av en organisasjon med 

så mange dyktige studenter som står på 

for å skape opplevelser for både måneden, 

året og livet! 

Vi er tilbake til vanlig drift på Samfunnet, 

og året er snart omme. Jeg og tidligere 

leder i vår, Oskar Aalde har sammen med 

resten av samfunnsstyret i løpet av 2018 

fortsatt arbeidet med utvikling av 

organisasjonen i henhold til 

arbeidsprogrammet for 2018. Under følger 

en kort rapport fra noen av de viktigste 

tingene vi i Samfunnsstyret har brukt tiden 

vår på i år. I løpet av Generalforsamlingen 

skal vi også legge fram vårt 

arbeidsprogram for 2019, som vil være 

førende for hvordan vi skal fortsette å 

drive og utvikle organisasjonen fremover. 

 
Endring i vaktvirksomhetsordningen 

Nåværende leders arbeid har i stor grad 

vært preget av arbeid knyttet til ny 

vaktvirksomhetsordning. De nye kravene til 

opplæring av ordensvakter og endret 

vaktvirksomhetsforskrift som skulle tre i 

kraft fra 01.01.18 ble utsatt etter at 

daværende justisminister mente at 

læreplanen var for omfattende. Som en 

konsekvens av dette nedsatte 

politidirektoratet i vår en arbeidsgruppe 

som har gitt innspill til en redusert 

læreplan for ordensvakter. Denne gruppen 

har bestått av undertegnede som 
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representant for studentsamfunn og -

skipnader, brannvesen, politi, 

vekterbransjen, NHO reiseliv, NKA og 

Fellesforbundet. Arbeidet i denne 

arbeidsgruppen er nå ferdig, og vi avventer 

per dags dato hvor mye politidirektoratet 

reduserer læreplanen. Nå og parallelt med 

arbeidet i arbeidsgruppen jobbes det med 

hvordan vi skal klare å opprettholde det 

velfungerende frivillige vaktholdet når nye 

forskrifter trer i kraft etter nyttår. Vi 

samarbeider og rådfører oss med både 

NMBU, SiÅs, gamle engasjerte i 

samfunnsstyret og andre aktører for å 

påvirke politisk, samt for å finne en løsning 

som bevarer både frivillighets-Norge og 

kulturtilbud med samme trygge 

festavvikling som i dag.  

 
Samarbeid med andre aktører ved NMBU 

Vi har i 2018 hatt et godt samarbeid med 

ulike aktører vedrørende arrangementer 

på Samfunnet, og vi vil takke alle som 

bidrar til god aktivitet og bruk av huset! I 

tett samarbeid med aktører ved NMBU har 

vi blant annet vært bidragsytere i 

velkomsten av nye studenter med 

fadderuke og grillfest, i tillegg til 

inkludering av internasjonale studenter i 

introduksjonsuken og foredrag med 

Mr.Bourelle. I samarbeid med NMBU og 

SiÅs har vi markedsført og hatt oppfølging 

av SHoT- undersøkelsen. Noen av 

resultatene av denne oppfølgingen 

kommer frem i arbeidsprogrammet vårt 

for neste år. Samfunnsstyret har styrket 

relasjonene med andre aktører på Campus, 

noe vi håper å nyte godt av i tiden som 

kommer. I 2018 har vi også hatt et meget 

godt samhold og samarbeid med de andre 

organene under Studentsamfunnet, der vi 

har hatt et tydelig fokus på å være samlet 

organisasjon som jobber mot samme mål. 

Dette har vi allerede sett positive 

ringvirkninger av, og vi håper vi kan høste 

fruktene fra godt samlet arbeid på 

Kontorfløyen i lang tid fremover. 

 
Mer aktivitet på Samfunnet 

Samfunnsstyret ønsker at alle studenter 

skal ha glede av å være en del av 

Studentsamfunnet. Av denne grunn har vi 

med semesterprogrammene i 2018 tilbudt 

et mer omfattende og variert tilbud på 

huset som har blitt godt tatt imot. I både 

vår- og høstsemesteret har det vært 

arrangementer på Samfunnet nesten hver 

eneste dag (!). Det er gledelig å se stort 

engasjement og oppmøte på både 

festkvelder og dagene ellers, der blant 

annet Cafeklubben er mer brukt. Vi er 

stolte av å ha et Samfunn der studenter 

med ulik bakgrunn og interesser kan 

komme sammen for å utfolde seg selv og 

sine interesser. Fokuset vårt er at 

Studentsamfunnet skal være et 

samlingspunkt for viktig sosialt samvær, 

læring og utvikling man ikke får gjennom 

skolebøkene. Vi vil derfor fortsette å 

utvikle tilbudet vårt, og har spesielt tatt 

med oss resultatene fra SHoT-

undersøkelsen i videre utvikling av 

arrangementer og aktivitetstilbud.  
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Organisasjonsutvikling 

I 2018 har vi gjort endringer i 

organisasjonen for å stadig effektivisere og 

forbedre driften og tilbudet på huset. 

Samfunnsstyret har blant annet opprettet 

en mat-komite som i 2019 vil sørge for 

nattmat hver eneste festkveld, samt en 

inngangskomite som vil redusere behovet 

for samfunnstjenester og effektivisere 

inngang til arrangementene våre. I tillegg 

har vi kontinuerlig jobbet for å effektivisere 

og bedre komiteene med både endrede 

stillinger, reduksjoner og nyansettelser. 

Det er også veldig gledelig at 

medlemsmassen vår har blitt så stor som 

den nå er, og at medlemmer er gode til å 

møte på samfunnstjeneste! Dette bidrar til 

at vi kan fortsette å ha trygg og god 

avvikling av arrangementer. 

 

Mer detaljerte rapporter kan leses fra 

hvert styremedlem i samfunnsstyret. 

 

Til slutt vil jeg takke for tillitten dere ga 

meg i vår. Takk også til leder Oskar og 

resten av styret i vår for godt arbeid og 

grunnlag for høsten. Jeg vil også rette en 

stor takk til dyktige styremedlemmer i 

samfunnsstyret som strekker seg langt for 

å skape moro, utvikling og trivsel både i 

blokkene sine, samt for resten av 

medlemsmassen. Jeg gleder meg til å 

jobbe videre sammen med styret, resten 

av kontorfløyen, samarbeidspartnere og 

ikke minst dere medlemmer det neste 

halve året! 

 

Med vennlig hilsen  

 

Oskar Aalde, Leder ved 
Studentsamfunnet i Ås 2017/2018

 
Ane Magnussen, Leder ved 
Studentsamfunnet i Ås 2018/2019 
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Rapport fra Nestleder 

Kristine Øiestad Høy  

 

Ærede Generalforsamling! 

Følgende komiteer er Nestleders ansvar: 

Bodegakonsernet: Overkonserndirektør 

Fredrik Forsberg Ellingsen  

Ordensvern: Sjef Frida Haugen og Helena 

Kjeilen (Avtroppende) 

Barkomiteen: Malin Berglund  

Matkomiteen: Nora Bull 

Festsjef: Hans Gunnar Gravningen  

 

Bygningsteknisk  

Plattingen over Anton Hjeltnes er 

restaurert med nye heller og drenering. 

Samfunnet bidro med dugnadstimer og 

arbeidet ble ferdigstilt i forbindelse med 

UKA som ble avholdt nå i Oktober og kom 

til god nytte som en del av spritsløyfa.  

I tillegg har kontorfløya fått seg et nytt 

malingsstrøk og møterommet har fått nye 

møbler.  

Fremover er planen å få satt inn møbler på 

Pergolaen for å øke bruken ytterligere.  

 

Festavvikling 

Vi har god dialog med både politiet og røde 

kors både under festavvikling og i det 

daglige. Det er en stor trygghet å ha dem 

tilstede på store kvelder hvor de kan hjelpe 

oss med større skader og konflikter som 

måtte oppstå. Også brannvesenet har 

hjulpet oss med å gjennomføre en god 

brannøvelse tidlig på året. Vår største 

utfordring med festavviklingen fremover 

blir å se på hvordan vi må tilpasse oss den 

nye vaktvirksomhetsloven. Arbeidet med 

omstillingen er allerede satt i gang og det 

jobbes med å se på hvor vi kan gjøre 

endringer for å eventuelt redusere antallet 

vakter på jobb. Vi fortsetter også å avholde 

ordensvaktkurs for at komiteen som driver 

med vakthold skal være godt rustet til å 

utføre sine arbeidsoppgaver, være 

imøtekommende mot gjester og kunne 

håndtere situasjoner som måtte oppstå.  

Barkomiteen jobber med å utvikle et bedre 

tilbud for dem som er under 20år. Ønsket 

er at det skal være noe lignende 

alternativer som i Johannes og at det skal 

være noe for alle i hver bar. Bruken av cafe 

klubben går veldig fint og funker som en 

launch med rolig/lavere musikk og et bredt 

utvalg og øl.  

Nytt av høsten er at vi nå har et mattilbud 

på samfunnets festkvelder, dette er 

foreløpig et prøveprosjekt, men vi har stor 

tro på at Thorvald og Tora ønsker seg 

nattmat på festkvelder. Planen er å 

etablere et fast mattilbud som er 

forutsigbart for festdeltakerne, og som de 

skal ønske å benytte seg av.  

 

Min tid i styret er snart over, og jeg vil 

benytte denne anledningen til å takk gi en 

stor takk til mine flotte komitesjefer for 

samarbeidet, det sosiale samværet og den 

store innsatsen dere legger ned i deres 

verv og komiteer.  I tillegg vil jeg si tusen 
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takk til UKA for en flott UKEhøst og godt 

samarbeid.  

Nå er min tid i styret straks omme, og det 

har vært et helt fantastisk år! Tusen takk til 

alle jeg har fått gleden av å sitte i styret 

med og dele kontorfløya med. Lykke til alle 

dere som stiller på valg, det kommer dere 

ikke til å angre på!  

 

 
Kristine Øiestad Høy, Nestleder ved 
Studentsamfunnet 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra Økonomisjefer 

Cecilie Augensen Nilsen og Inger 
Marie Rostad 

Ærede Generalforsamling 

Høstsemesteret har økonomiblokken 

bestått av: 

Regnskapsførere: Sanne Karlsen og Andrea 

Furuseth Larsen 

Banksjef: Borghild Storaas 

Økonomiassistent: Ane Marum Kvarme 

 

Nok et semester endrer økonomiblokken 

seg, etter en flott innsats av samtlige 

blokkmedlemmer. En ny arbeidsfordeling 

er på plass og regnskapsføringen 

automatiseres ytterligere. Vi vil dermed 

takke Sanne, Andrea, Borghild og Ane for 

en flott innsats og et strålende samarbeid.  

Vervet som økonomiassistent endrer seg 

nok en gang og har fra 1. januar ansvaret 

for innkjøp og fakturering, dette gjør at vi 

nå kutter banksjefstillingen på grunn av 

lavere arbeidsmengde. Ane og Borghild har 

gjort sine oppgaver på en glimrende måte 

og i stor grad formet den nye stillingen, og 

lagt til rette for at en ny økonomiassistent 

skal kunne utøve sine oppgaver på en god 

måte. Regnskapsførerne har tatt over 

kontrollen av betaling og 

komitébudsjettene, i tillegg til sine faste 

oppgaver. Sanne og Andrea har vist stort 

engasjement for nye oppgaver og utfører 

disse med stålkontroll.  

Vi er fortsatt svært fornøyde med Cashless 

som betalingssystem på huset, og i starten 



Side 14 av 57 
  

av semesteret fikk vi etablert vår Vipps-

butikk for salg av effekter. Denne løsningen 

gjør det lettere å selge effekter både på 

kontorfløyen og på stands. For 2019 håper 

vi at Vipps-butikken øker effektsalget 

ytterligere.  

Økonomisk har vi hatt en bra høst, årets 

nye studenter har vært engasjerte og ivrige 

til å delta på våre arrangementer, dette 

synes i er utrolig gøy.  Høydepunktet var 

helt klart semesterkickoff med Dagny der 

vi hadde 1245 personer på huset. 

Fadderuken hadde også et svært godt 

oppmøte med flere utsolgte kvelder. Det 

er også gledelig å se at oppmøte på 

arrangementer utenfor festkveld øker. For 

første halvår i 2018 har vi et overskudd på 

kr 126 414. Med dette resultatet ser vi 

positivt på at vi når overskuddskravet for 

regnskapsåret 2018.  

Med dette vil jeg takke for tilliten og 

muligheten til å arbeide for medlemmene 

av Studentsamfunnet i Ås. Perioden har 

vært enormt lærerik og spennende, og jeg 

vil oppfordre alle til å stille på 

Generalforsamling. Jeg ønsker også å takke 

min fantastiske økonomiblokk for godt 

samarbeid, dere er herlige! Til slutt vil jeg 

ønske Påtroppende økonomisjef, Inger 

Marie, masse lykke til.  

 

 

Cecilie Augensen Nilsen, Økonomisjef ved 
Studentsamfunnet i Ås 2018 
 

 

Inger Marie Rostad, Økonomisjef ved 
Studentsamfunnet i Ås 2019 
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Rapport fra Konsertsjef 

Lars Wisth Kolltveit 

Ærede Generalforsamling 

Først og fremst vil jeg gratulere UKA med 

en svært bra gjennomført kulturfestival! 

Det er lagt ned imponerende mye arbeid, 

både fra UKEstyret, KS’er og funksjonærer. 

Takk for en fantastisk morsom oktober!  

Høsten 2018 har hittil vært veldig bra for 

Konsertblokken. Det har vært 2 konserter 

på Samfunnet, LÜT i fadderuken og 

Semesterkickoff med Dagny. Begge disse 

har vært utsolgt, noe som er utrolig kult 

for hele Konsertblokken, og spesielt 

Konsertsjefen. Lyd og Lys har mange 

oppgaver utenfor konserter, alt fra revyer 

til samfunnsmøter, standup og karaoke. I 

UKAår er det naturligvis færre 

arrangementer for oss på Samfunnet, noe 

som gjør at det blir mindre jobb for hele 

konsertblokken.  

Samfunnet har dette semesteret fått 

innvilget søknaden til 

Musikkutstyrsordningen og fått tildelt 

lydmålingsutstyr til Festsalen. Dette gjør at 

lydteknikerne har bedre kontroll på hvor 

høyt det spilles på konserter. Dette 

utstyret er del av et stort 

forskningsprosjekt for å kartlegge lydnivået 

på konserter, noe som Samfunnet gjerne 

vil bidra med.  

Tusen takk til Marie Johansen Bakke (Lys), 

Sigrid Mjanger (Lyd), Even Brede Sillerud 

(Disco), Ylva Bencze (Artist), Synneva 

Gjelland (Booking) og Synnøve Sørvåg 

Slåtsveen (Booking) for fantastisk jobb. 

Dere har gjort en fantastisk jobb dette 

semesteret også. Stor takk til alle 

komitemedlemmene også.  

Stauts i konsertblokken per oktober 2018:  

I skrivende stund er det fem komitéer 

tilknyttet konsertblokken. 

 

Lyd (28 komitémedlemmer) 

Lys (21 komitémedlemmer) 

Artist (3 komitémedlemmer)  

Disco (5 komitémedlemmer) 

Booking (3 komitémedlemmer)  

 

Til slutt vil jeg takke generalforsamlingen 

for tilliten dere viste meg for et år siden. 

Dette er en utrolig morsom og lærerik 

opplevelse, og jeg gleder meg til det videre 

arbeidet. Og til de spente kandidatene: 

lykke til og godt valg!   

 

Lars Wisth Kolltveit, Konsertsjef ved 
Studentsamfunnet i Ås 2018 
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Rapport fra Administrasjonssjef 

Margrethe Espen 

Ærede Generalforsamling! 

Året har vært ett godt år for 

administrasjonsblokka og det har skjedd 

mye. Til tross for at det var en stille vår og 

generalforsamlingen var høydepunktet, 

har høsten bydd på forandringer både 

innad i blokka og med diverse annet. Det 

var mye aktivitet i fadderuka og Samfunnet 

fikk mange nye medlemmer. Med stolthet 

kan administrasjonssjefen si at vi har 

passert 2000 medlemmer og vel så det hvis 

vi regner med veterinærene.  

Til 2000 medlemmer har snekkerkomiteen 

sørget for at huset står og at stolene i 

Bodegaen er i orden. Tusen takk for 

innsatsen guttakrutt, i regi av komitesjef 

Gunder Trommald. Som vanlig, i mange 

lange år, har komitesjef for IT, Tord Ståle 

Storbækken igjen levert på det 

datatekniske og rombooking Pernille S. 

Rønning hatt full kontroll på booking av 

rom. Vi har den glede av å melde om at 

booking av allrommet, peisstuene og 

festspisesalen nå er mulig igjen! Tusen takk 

for innsatsen til alle dere. 

I løpet av høsten har vi kuttet en 

personalstilling i håp om at medlemmene 

våre skal melde seg til samfunnstjeneste 

selv via Linticket, og vi regner med 

nedgang i arbeidsmengde blant 

personalsjefene. Takk for en formidabel 

innsats Miriam Nazareno og Aranee 

Sinnaturai. I tråd med dette har vi også 

ansatt en person som skal bli Samfunnets 

ekspert på LinTicket. Velkommen i gjengen 

Rasmus G. Tveitane. Dette kommer både 

huset og dere som medlemmer til å merke 

fra våren av! Lykke til.  

Nå som november er her, håper jeg dere 

alle legger merke til den nye 

inngangskomiteen som har blitt til på 

Samfunnet. Vi følger i UKAs fotspor og har 

ansatt en gjeng som skal stå for inngang til 

festkvelder! Jeg er sikker på at komitesjef 

Tiril M. Knutsen og komiteen kommer til å 

sørge for effektiv og rask inngang på 

festkvelder utover våren. Ta dem godt 

imot, kjære medlemmer! Utvikling på 

huset er viktig og vi håper dette kan gagne 

dere medlemmene på en veldig godt måte 

når dere kommer på arrangement hos oss. 

Her er det også mulighet for å engasjere 

seg i en ny komite i utvikling – følg med til 

våren.  

HØRHØR alle medlemmer; vi har ansatt en 

person som skal være deres kontaktperson 

og talerør opp mot organisasjonen. Denne 

personen skal være deres representant, 

jobbe med personvern og sørge for 

generell god stemning på huset. Denne 

stillingen har vi kalt HR-sjef og den er 

tildelt Ane M. Kvarme. Lykke til Ane!  
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Til slutt vil jeg takke min nyansatte 

administrasjonsassistent (poteten) Anne 

Marte Rønneseth for et fantastisk 

engasjement og samarbeid det siste 

halvåret. Ditt arbeid i inngangskomiteen vil 

medlemmene våre nytte av utover våren. 

Administrasjonssjefens oppgaver har 

forandret seg i stor grad det siste året og 

jeg vil tørre å påstå at dette er tilnærmet 

ett nytt verv i Samfunnsstyret. Selv om 

referatskriving og generalforsamling er en 

stor del av ens liv som administrasjonssjef, 

kan jeg ikke vente med å se hva 

administrasjonsblokka kan få til videre!  

 
 
Margrethe Espen, Administrasjonssjef 
ved Studentsamfunnet i Ås 2018 
 
 

 

 

 

Rapport fra Markedsføringssjef 

Lars Martin Hval 

Ærede generalforsamling! 

Etter flere års syting på hvorfor samfunnet 

gjør sånn og sånn, var det godt å endelig 

bli med på å styre skuta. Undertegnede vil 

takke så mye for tilliten som ble gitt ved 

Generalforsamlingen i våres.  

Vervet har bydd på en utrolig morsom 

hverdag med lærerike utfordringer og ikke 

minst så har jeg fått gleden av å jobbe med 

alle de dyktige frivillige på Samfunnet. 

Markedsføringsblokka fungerer i stor grad 

selv og når stadig ut til enda flere. Vi har i 

høst jobbet med å gi et mer samlet og 

felles inntrykk utad. Vi har handla digre 

bannere, capser og går stadig nye veier på 

merch-fronten. Vi har lykkes med 

strategien vår om å få mange medlemmer 

og det har væer god oppslutning på 

Samfunnet på omtrent alt av 

arrangementer, spesielt i august. Så årets 

kull med førsteklassinger har gjort jobben 

sin med å ikke bare studere, men også å bli 

studenter! 

Markedsføringsblokka består av; 

- Markedsføringsassistent: Solveig 
Borkenhagen 

- Webredaktør, skribent, sosialeMedier-
ansvarlig, oversettere (2), design og 
Layout (4) 

- Sponsor KS: Carla Franziska Hoyer 

- Film og foto KS: Bendik Hassel  
 Film (4) og foto (13) 

- Sprell KS: Anine Marie L. Wichstad
 Sprellkomiteen (6) 
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Bak enhver stor mann, står en enda 

sterkere kvinne og i markedsføringsblokka 

er denne kvinnen markedsføringsassistent 

Solveig. Hun fortjener en stor del av æren 

for markedsføringen til samfunnet. Hun 

koordinerer det meste være seg fra 

innkjøp til reklame omkring 

arrangementer. Hun har i tillegg god 

kontroll på design og layout, internettsiden 

og sosiale medier. Solveig har også veldig 

mye kontakt med arrangementsblokka og 

samarbeider godt med dem.  

Sosiale-Medier Eirik styrer de sosiale 

mediene på en god måte og sørger for at 

samfunnet reklamerer akkurat passe mye, 

uten å spamme. Design- og 

layoutkomiteen fortsetter som tidligere 

med å lage mye bra bilder, og vi har i høst 

begynt med faste ukes-bilder som skal gi 

folk all nødvendig info om arrangementene 

for den neste uken. Skribent og 

oversettere jobber etter godt innarbeidede 

rutiner. Mikko ble ny webredaktør i høst og 

gjør en kjempejobb, nettsiden har blitt 

oppdatert og når stadig nye høyder.  

Sprellkomiteen har endret fokuset og 

jobber mer standvirksomhet og 

rekruttering av medlemmer som 

hovedaktivitet. De tar fortsatt av seg 

båndpåsettingene og noe sprelling. Anine 

gjør en god jobb og har klart å skape et bra 

sosialt miljø i sprell-komiteen. Vi har hatt 

en voldsom medlemsvekst i høst som 

sprellkomiteen sammen med resten av 

markedsføringsblokka kan ta deler av æren 

for.  

I januar ble film- og fotokomiteen en del av 

markedsføringsblokken. Bendik tok over 

som sjef etter sommeren, han har fungert 

som både film og foto for UKA og 

Samfunnet, hvor han har gjort en 

kjempejobb og vist hvordan 

Studentsamfunnet som helhet kan bruke 

menneskelige og materielle ressurser på 

en mer effektiv måte. Vi har også hatt 

fokus på å ikke ta bilder bare for å ta 

bilder, men at film og foto har spesifikke 

oppdrag som senere brukes aktivt i 

markedsføringen.  

Sponsor KS- Carla har klart å gi medlemmer 

av samfunnet enda flere fordeler, gjennom 

gode avtaler med næringslivet. Carla er 

også med i sponsorteamet til 

Studentsamfunnet som arbeider med å 

skaffe en hovedsponsor for hele 

Studentsamfunnet.  

Det må utrettes en stor takk til samtlige 

KS’er og komitémedlemmer for deres 

formidable innsats!  

 

Lars Martin Hval, Markedsføringssjef ved 
Studentsamfunnet i Ås 2018/2019 
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Rapport fra Arrangementssjef 

Runa Tunheim 

 
Arrangementsblokka består av følgende:  

KS Aktivitet: Avtroppende Caroline Lensjø 

Alvin, påtroppende Even August Bremnes 

Stokke 

Arrangementsassistent: Avtroppende 

Astrid Tveitehagen, påtroppende Helene 

Delphin 

KS Aktuelt: Emma Eriksen Hirschberg 

KS Sprellfestivalen: Haris Karovic 

Videre består blokka av en quizkomite på 4 

fine, og en arrangementskomite på 8 

flotte. 

Året som er gått 

Det har vært et år fullspekka av innhold. Vi 

har fått innarbeida flere faste 

arrangementer som gjentas hver uke. Vi 

tror at et forutsigbart tilbud vil gjøre det 

lettere å orientere seg blant alt som skjer. 

Våre ukentlige arrangementer er nå 

tirsdagspåfyll, onsdagsbodega, 

torsdagsquiz, festkveld på fredager,  

Lørdagslounge og Søndagsåpent. 

Lørdagslounge med sine internasjonale og 

litt roligere «vibber» og karaoke har vært 

et grep for å treffe bredere enn det vi gjør 

med våre ordinære festkvelder onsdag og 

fredag. Takk til ildsjela Matthew. 

Søndagsåpent etterstrebes å ha hver 

søndag, med variert meny. Mandager 

består av intimkonserter og annet sprell. 

Tirsdagspåfyll bidrar, sammen med 

Samfunnsmøtene til at vi når vårt mål om å 

la studentene møtes ukentlig for å 

diskutere vår o store verden. Her har Ås 

Politiske Nettverk, foreninger og 

linjeforeninger vært gode bidragsytere. 

Dette vil videreføres også til våren.  

Økt aktivitet, flere stillinger 

Med økt aktivitet øker også 

koordineringsbehovet, og i den anledning 

har vi opprettet en ny KS-stilling i 

arrangementsblokka, KS Aktuelt, som skal 

ta seg av dagsaktuelle arrangementer og 

sørge for god kontinuitet. Underliggende 

arrangementer blir Øl- og politikk, 

tirsdagspåfyll, samfunnsmøter m.m. Jeg 

gleder meg til å følge med på utviklingen 

og vil ønske Emma masse lykke til! 

Det er også blitt opprettet en KS-stilling 

som har ansvaret for å trekke i trådene 

mot Samfunnets minifestival, 

Sprellfestivalen. Denne går av stabelen i 

april, der Haris er mannen du må takke! 

 

Høstens arrangementer 

Vi har hatt arrangementer nesten hver 

bidige dag, og det har vært svært gøy å 

arrangere i høst, med et så gira kull som er 

kommet til Ås. Fadderuka gikk godt, og 

mange ivrige sjeler meldte seg raskt inn i 

Samfunnet. Fra dag én i høst har vi forsøkt 

å ha et så bredt tilbud som mulig, men det 

er ikke lett å tilfredsstille alle. I  høst har vi 

gjennomført ulike temauker; «Grønn uke», 

«Åsbobla» og «Tabu», med tilhørende 

temafester og temaer oppe til diskusjon. 

Var du f.eks. helt grønn i flørting kunne du 

under «Grønn Uke» kurses i nettopp dette. 

Vi har som vanlig gitt plass til Samfunnets 

faste gjengangere, og gjenværende i høst 
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er blant anna Juletrebodega og 

Hittegodsbodega.  

 

Vårsemesteret 

Det blir mye å glede seg til også til våren. Det 

jobbes i skrivende stund iherdig med å få 

sammen et spennende program, og når du 

leser dette skal alt være spikra. Håper det vil 

falle i smak, og hvis ikke, bli med i komiteen, 

eller enda bedre; still på GF NÅ!  

Jeg vil rette en stor takk til alle bidragsytere – 

kor, foreninger, linjeforeninger, bemidlere. 

Uten disse hadde Samfunnet vært langt 

kjedeligere. En like stor takk til mine to 

fantastiske KS-er Caroline og Astrid som nå trer 

av etter en formidabel innsats spesielt i den 

opptrappingstiden det har vært. All lykke 

ønskes også overtakerne Even og Helene. TAKK 

til mine komiteer som har bidratt både kreativt 

og praktisk, det har vært stas å samarbeide 

med dere alle, og gitt glede og lærdom for 

livet. Og helt til slutt en stor takk til det flotte 

samfunnsstyret for et minnerikt år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Runa Tunheim,  Arrangementssjef ved 
Studentsamfunnet i Ås 2018
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4.2 Kjernestyret 
 

 

Kjernestyret består av medlemmer som er 

valgt inn på Studentsamfunnets 

Generalforsmalinger. Under følger en 

oversikt over medlemmer gjennom 2018.  

 

Kjernestyret har siden forrige 

generalforsamling hatt sju møter og 

behandlet i alt 38 saker. 

 

Et sentralt arbeid for styret siden forrige 

rapportering har vært arbeidet med å 

framforhandle en serveringsavtale med 

SiÅs. Dette er en svært viktig avtale for å 

kunne drive studentvelferd for NMBU-

studentene og vi opplever at SiÅs er innstilt 

på å komme fram til en god løsning som 

gagner Ås-studentene. Kjernestyret har 

som målsetting å ha en avtale klar 

inneværende semester.  

Med en stor og divers organisasjon som 

Studentsamfunnet i Ås er, har Kjernestyret 

hatt fokus på styreopplæring og 

organisasjonsutvikling gjennom å 

arrangere felles styreseminar 18. august og 

«historisk kveld». Vi opplevde det var 

nyttig for de tillitsvalgte å komme sammen 

og diskutere felles problemstillinger. 

Kjernestyret vil framover ha fokus på 

arbeid med å utvikle organisasjonen 

ytterligere.  

Arbeidet med strategien har fulgt 

Kjernestyret gjennom perioden og det 

jobbes kontinuerlig med oppfølging. På 

seminaret 18. august ble strategien 

grundig gjennomgått for alle folkevalgte 

styremedlemmer. I løpet av 2019 skal 

strategien opp til behandling for 1. gangs-

revidering.  

Et annet arbeid som har fulgt styret 

gjennom tiden fra forrige 

generalforsamling er arbeidet med å 

revidere, justere og oppdatere vedtektene. 

 Vår 2018 Høst 2018 

Ekstern 

representant 

(leder) 

Per-Fredrik 

Rønneberg 

Nordhov 

Per-Fredrik 

Rønneberg 

Nordhov 

Ekstern 

representant 

Martine 

Dæhli 

Unnerud 

Martine 

Dæhli 

Unnerud 

Ekstern 

representant 

Espen 

Syljuåsen 

Espen 

Syljuåsen 

Student-

representant 

Hans Gunnar 

Garvningen 

Iselin Been 

Simensen 

 

Leder av 

Samfunns-

styret 

Oskar Aalde Ane 

Magnussen 

Leder av 

Næringslivs-

utvalget 

Morten 

Gillerhaugen 

Morten 

Gillerhaugen 

UKEsjef Ingrid G. 

Espnes 

Ingrid G. 

Espnes 
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Dette har i det daglige blitt fulgt opp av en 

arbeidsgruppe bestående av Inger Johanne 

Sveen, Marit Strand, Margrethe Espen og 

Iselin Been Simensen. Vi er glade for at det 

på høstens generalforsamling fremmes 

vedtekter som harmonerer dagens 

organisasjon. 

En viktig funksjon som ligger til 

Kjernestyret er investeringer over kr. 15 

000. Det siste halvåret har det blitt 

investert i blant annet trådløse 

hodemikrofoner, «auraer», shuffleboard 

og utstyr til fotoredigering.  

Nytt i denne perioden er at Kjernestyret nå 

er representert med en representant i 

Drifts- og vedlikeholdsutvalget (DVU), som 

har ansvar for drift og vedlikehold av 

Studentsamfunnet. Kjernestyret ser fram 

til å være sterkere involvert i DVUs arbeid.  

 
Iselin Been Simensen, 
Studentrepresentant og Per-Fredrik 
Rønneberg Nordhov, 
Leder/ekstern representant i Kjernestyret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 UKA i Ås 
Ærede Generalforsamling! 

 

Det er nå 3 uker siden siste festkveld under 

UKA i Ås 2018 ble gjennomført, og med det 

har nok en UKE gått inn i historiebøkene. 

UKA i Ås 2018 var den 49. i rekken, og 

hadde et program som besto av 80 

arrangementer, med 19 konserter og 11 

revyforestillinger. Vi har hatt et bredt 

konsertprogram, men en rekke ulike 

sjangre fra det beste Norge har å tilby! Vi 

fikk også æren av å ha urpremiere på en ny 

singel fra headliner Highasakite.  

 

UKA i Ås 2018 har bydd på mat og 

drikkeopplevelser, og har blant annet hatt 

eget UKEøl, egen UKEvin og ikke minst; 

UKAs egne signaturdrink. I tillegg til dette 

har vi utvidet tilbudet til de under 20 

gjennom nye produkter. UKEgrillen ble 

også én favoritt hos mange, med mange 

spennende tilbud både ute og inne! UKAs 

aller største artist, Spritsløyfa, ble tradisjon 

tro en minneverdig opplevelse. Nytt av 

året var det hele tre(!) innganger til Sløyfa, 

og dette gjorde det betraktelig mer 

behagelig der inne. Vi fikk også utnyttet 

hele arealet bedre, da spesielt 

uteområdene, med både Shuffleboard, 

beer pong og dansegulv. Vi ønsker å takke 

alle foreningene som har stått på for å 

bygge Spritsløyfa, og for å gjøre den til den 

unike opplevelsen det er!  
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UKErevyen har under UKA i Ås 2018 vært 

den virkelige stjernen. UKErevyen «App-

App-App» så på samfunnet med et 

skråblikk, og våget å balansere på kanten 

mellom hva som er greit å tulle med og 

ikke. Revyen har høstet positive omtaler 

fra fjern og nær, og var virkelig et 

spektakulært show. Til UKErevyen i år ble 

det kjøpt inn nye scenetepper, og det ble 

lagt ned svært mye arbeid i det visuelle 

inntrykket. UKErevyen 2018 kan også skilte 

med helt egenkomponert musikk, noe vi er 

vanvittig stolte av.  

 

Til slutt vil jeg få takke alle de frivillige som 

har stått på dag og natt for å gjøre det 

mulig å gjennomføre UKA i Ås 2018! Tusen 

takk til UKEstyret for visjonene og 

drømmene, i tillegg til lærerikt og godt 

samarbeid. Tusen takk til assistenter og 

komitesjefer for idéene, målene og 

påfunnene som dere med kontinuerlig 

hardt arbeid har gjennomført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og ikke minst; tusen takk til alle NKer og 

funksjonærer; uten alle timene som ble 

lagt ned av dere, hadde vi aldri fått det til. 

Det er dere som har gjort drømmene mulig 

å gjennomføre, og vi håper dere har kost 

dere under UKA i Ås. Til slutt ønsker jeg 

også å takke våre samarbeidspartnere, 

som ser verdien i studentfrivillighet og i 

samhold.  

For oss i UKEstyret og UKEorganisasjonen 

gjestår det nå kun å takke for oss, og takke 

for at vi har fått muligheten til å jobbe med 

det vi liker aller best. Jeg vet at UKA i Ås 

2018 har gitt meg opplevelser som vil vare 

resten av livet, og jeg håper at vi alle sees 

på G-helg om 10, 20, 50 år og fortsatt 

gleder oss over minnene! 

 

Vi gleder oss til fortsettelsen på 

UKEeventyret, og vi vil ønske alle som 

stiller på generalforsamlingen lykke til! 

 

Ingrid G. Espnes , UKEsjef 2017-2019 
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4.4 Næringslivsutvalget ved 

NMBU 
 

 

 

Ærede Generalforsamling! 

Styret høsten 2018 består av:  

Morten Gillerhaugen, leder 

Lisa Hoff Strøm, karrieredagsansvarlig  

Alexandra Østreng, 
administrasjonsansvarlig 

Erlend Kvamme, markedsføringsansvarlig  

Maria Larsen Wigestrand, 
arrangementsansvarlig  

Nora Bakke, sponsoransvarlig  

 

Karrieredagen 2018  

Vi arrangerte årets Karrieredag 10.oktober. 

Det var 64 bedrifter på stand og over 1100 

besøkende. Nytt for året var offisiell åpning 

av Karrieredagen ved rektor der 350 møtte 

opp utenfor Samfunnet. Antall bedrifter 

ligger likt som de siste årene, fordi det er 

fysiske begrensinger på huset som gjør at 

vi ikke har plass til flere.  

Vi er veldig fornøyd med årets 

standsoppsett og miksen av besøkende 

bedrifter som søker ulike fagretninger. 

Under Karrieredagen var det mulighet for 

CV-foto, jobbsøkerkurs, CV-gjennomgang, 

deltagelse på case og foredrag. 

Karrieredagen er Næringslivsutvalgets 

viktigste, og største, arrangement som er 

en stor bidragsyter til Studentsamfunnets 

økonomi.  

 

Andre arrangementer og aktiviteter  

Likt som tidligere har NU holdt 

samarbeidsseminar med de ulike 

linjeforeningene ved universitet. Dette 

bidrar til økt informasjonsflyt og 

samarbeid.  

 

På vår facebook-side prøver vi å samle alle 

faglige arrangementer og poster 

månedsinnlegg over de ulike tingene som 

skjer på campus.  

 

Tirsdag 13.november holdt NU 

tirsdagspåfyll i Festsalen. Dette var et 

foredrag av Oddbjørn By «Memo: Husk 

bedre til eksamen».  

 

Og vi er nå godt i gang med planleggingen 

av Næringslivsdagen til våren, som er 12. 

februar 2019. 

 

Organisasjonsutvikling 

Denne høsten har NU hatt to 

komitémedlemmer som har vært med på 

gjennomføringen av Karrieredagen. Nå skal 

NU utvide sin organisasjon videre, og vil 

ansette assistenter i nær framtid. Dette 

gjøres for å få med flere i planlegging og 

gjennomføringen av de arrangementene vi 

har i dag, men også for å kunne arrangere 

flere karrierefremmende aktiviteter.  
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Karrierefondet 

Karrierefondet består av 15 % av fjorårets 

overskudd til Næringslivsutvalget. 

Gjennom 2018 har det blitt fordelt midler 

som skal gå til karrierefremmende 

aktiviteter for studenter ved NMBU. 

Midlene som ikke er delt ut går tilbake til 

Studentsamfunnet. Retningslinjer, 

søknadsskjema og tidligere tildelinger er 

tilgjengelig på www.nunmbu.no  

 

På vegne av styret i Næringslivsutvalget, 

Morten Gillerhaugen, leder av 
Næringslivsutvalget ved NMBU 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nunmbu.no/
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4.5 Tuntreet 
Ærede Generalforsamling! 

Annonsering og budsjett 

Kostnadane våre er framleis primært knytt 

til trykkeriet, der utgiftene har auka med 

trykk av engelsk utgåve parallelt med den 

norske. For å ikkje gå i minus er me 

avhengige av å selje annonsar, noko som 

framleis er ei stor utfordring. Tuntreet har 

ikkje lenger ein annonseansvarleg etter 

samtaler med dei andre styra på huset, då 

det frå før finnes eit sponsorteam som sel 

annonsar for Tuntreet, som regel i 

forbinding med Karrieredagen, 

Næringslivsdagen eller UKA. 

Me har fått auka stønad frå NMBU for å 

produsere engelsk utgåve, men har og 

mista ein sponsoravtale i løpet av året. 

Dette gjer heilt klart utslag økonomisk. 

Avtalen som vart inngått med NMBU skal 

reforhandlast annakvart år, og dåverande 

redaktør bør søke om eit beløp som dekker 

meir av utgiftene våre. 

Redaktørane arbeider litt for å skaffe 

annonsepartnarar frå lokalmiljøet i Ås, og 

me får sjå på neste GF om dette ber 

frukter. 

Redaksjon 

Redaksjonen består no av totalt 36 

personar, pluss nokre få som tek oppdrag 

litt på si utan å ha kontrakt. Me har utvida 

litt i forbinding med ei meir aktiv nettside 

og trykk av engelsk utgåve. 

Store deler av redaksjonen, særleg 

journalistar og fotografar, har vorte bytta 

ut over sumaren. Det er på ingen måte 

dumt, då me har fått inn engasjerte 

medlemmar med tankar, idear og iver som, 

saman med journalistredaktør Jardar, 

arbeider hardt for å skape eit best mogleg 

blad for lesarane. 

Det vert ei ny utskifting av nesten heile 

layout-teamet over jul, og me voner det 

vert problemfritt å skaffe nye designarar til 

denne delen av redaksjonen. 

 

Papirutgåva 

Opplaget tuntreet vert trykka i er no på 

1000 eksemplar på norsk og 300 eksemplar 

på engelsk. Den engelske utgåva opplever 

me får god mottaking og er likt av dei 

engelskspråklege studentane på campus. 

NMBU er veldig positive til dette tiltaket 

for auka integrering og samhald mellom 

norske og internasjonale studentar, og det 

gjer det litt lettare for oss å kunne 

rekruttere frå engelskspråklege studentar. 

Avisa er sjølvsagt framleis gratis for alle og 

vert distribuert over heile campus. 

Nett 

Tuntreet har fått ny nettside då me har 

flytta tenesta til Squarespace. Dette er ei 

forbetring frå tenesta me hadde før, og 

nett-distributør Halvor Ekeland har gjort 

ein framifrå innsats med å bygge opp den 

nye nettsida. Har du hørt at…? er og 

tilbake, noko me er glade for. 

Det er eit par utfordringar som kjem med 

flytting av nettsida, som at me ikkje får til 

alt nett slik me vil ha det, men me held 

fram med å sjå på moglegheitene me har 

med Squarespace. 

 



Side 27 av 57 
  

Økonomisk 

Me fekk gjennomført ei oppgradering av 

datamaskinane på kontoret vårt og har 

investert i ny programvare for å lage 

bladet, noko som fører til ei ganske 

merkbar auke i driftskostnadane våre. 

Denne utgifta kjem til å halde fram dei 

komande åra, då trenden er at 

programvarene me treng er 

abonnementstenester. Fordelen me dette 

er sjølvsagt at det ikkje vert utdatert, men 

det legg også eit større press på oss for å 

skaffe fleire annonseinntekter, noko som 

frå før er vanskeleg. 

 

Elles vil eg takke redaksjonen for innsatsen 

sin det siste året, lesarane for følget, 

tilbakemeldingar og alle interaksjonar, 

kjernestyret og dei andre styra på huset for 

samarbeidet og ikkje minst Margit og 

Jardar for all tida me har hatt i lag som 

redaktørar. 

Takk for meg, og lukke til vidare! 

 

Gunnar Størseth Haarr, Ansvarlig 
redaktør for Tuntreet høsten 2018. 
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Sak 5 Strategi for 

Studentsamfunnet i Ås 
Arbeidsprogrammet legges fram. Saken vil 

bli åpnet for spørsmål og innlegg.  

 

5.1 Godkjenning av 

arbeidsprogram for 2019 

 

Arbeidsprogram 
Studentsamfunnet 2019 
Strategi for Studentsamfunnet 2025 som 

ble vedtatt på Generalforsamlingen vår 

2016, trådde i kraft etter GF høst 2016. 

Målene i strategien skal evalueres årlig, og 

kortsiktige arbeidsmål for 

Studentsamfunnet skal settes hvert år og 

presenteres av Samfunnsstyret og 

godkjennes under høst-GF.  

• Målene som er gjennomført i løpet av 

2018, og som det ikke er behov for å 

evaluere årlig, er fjernet fra de 

kortsiktige målene for 2019.  

• Mål som er gjennomført, men som av 

ulike årsaker er ønskelig å ta med 

videre, er reviderte og blir med som 

kortsiktige mål også i 2019, eller lenger 

dersom det er aktuelt.  

• Nye mål Studentsamfunnet ser 

hensiktsmessig å gjennomføre i 2019, 

er lagt til som kortsiktige mål i 

strategien. 

 

Aktivitet/Tilbud 

REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

Samfunnet skal være engasjerte i 

dagsaktuelle temaer, og skal avholde minst 

et arrangement i uka hvor dagsaktuelle 

temaer tas opp i samarbeid med eksterne 

og interne aktører. 

I løpet av 2019 skal Samfunnet være en 

attraktiv samlingsarena for organisasjoner 

uten direkte tilknytning til huset. 

Eksempler på slike organisasjoner kan 

være linjeforeninger, idrettslag, 

interesseorganisasjoner eller lignende. 

Romtilgjengelighet på Samfunnet skal være 

mulig å finne på Samfunnets hjemmesider.  

Det skal utvikles en egnet romløsning for 

Fotballrommet, og rommet skal tas i bruk i 

løpet av 2019.  

For å blant annet bidra til inkludering av 

internasjonale skal det i samråd med ISU 

og ESN arrangeres minst fem 

internasjonale arrangementer i løpet av et 

semester.  

 

NYE MÅL: 

Næringslivsutvalget ved NMBU skal 

arrangere flere arrangementer enn bare 

Næringslivsdagen og Karrieredagen i 2019, 

der minst et gir økonomisk inntjening. 

Pergolaen skal i større grad brukes ved 

arrangementsavvikling på 

Studentsamfunnet.  

Rosehagen skal fungere som et 

matserveringssted på festkvelder. 
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Mattilbudet skal være forutsigbart og være 

et fast tilbud for alle festdeltakere.  

Thorvald og Tora-baren skal i større grad 

benyttes på festkvelder som en utvidelse 

av Johannes. 

Studentsamfunnet i Ås skal ha et bredere 

tilbud av alkoholfrie drikker i alle barer. 

Studentsamfunnet skal ha et bevisst 

miljøfokus ved å blant annet fokusere på 

bruk av norske ressurser og redusere bruk 

av engangsplastikk. 

Det skal være et bredere tilbud av 

lavterskel aktivitet på Studentsamfunnet.  

Det skal hvert semester arrangeres et 

arrangement i tilknytning til festkveld hvor 

medlemmer kan komme med synspunkter 

og debattere rundt driften av 

Studentsamfunnet. 

Det skal i løpet av første kvartal hvert år 

sendes ut en spørreundersøkelse 

vedrørende tilbudet ved Samfunnet til 

medlemmer. 

 

Medlemmer 

REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

I løpet av 2019 skal vi nå 2200 

medlemmer. Av den totale studentmassen 

skal 33% være medlem, av 

førsteklassingene skal 50% være medlem 

og av de internasjonale studentene skal 

33% være medlem.  

I løpet av 2019 vil Samfunnsstyret se på 

måter å skape tydeligere fordeler for 

medlemmer sammenlignet med ikke-

medlemmer både på og utenfor 

Samfunnet.  

I løpet av hvert semester skal det avholdes 

en eksklusiv temafest for medlemmer av 

Studentsamfunnet. 

 

NYE MÅL:  

Medlemsfordeler og prissetting av 

medlemskap skal i løpet av 2019 revideres 

ved Studentsamfunnet i Ås. 

 

Frivillige 

REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

De komitémedlemmene som har behov for 

relevant kursing skal få tilbud om dette i 

løpet av 2019. Det skal legges til rette for 

mer bruk av interne ressurser som allerede 

finnes på Studentsamfunnet.  

Samtlige komiteer skal avholde minst ett 

sosialt arrangement utenom festkveld i 

løpet av semesteret.  

Alle komiteer skal få en bred innføring i 

Studentsamfunnet i Ås sin historie, 

organisering, økonomi og hvor 

arbeidsfordeling blir gjennomgått. 

Samfunnsstyret skal i 2019 ha ordninger 

som gjør det mulig å avtjene 

samfunnstjeneste utenfor festkveld og 

generalforsamling. Det skal kuttes i antall 

samfunnstjenester på festkvelder og selve 

samfunnstjenesten skal være meningsfylt 

for medlemmer.  

 

NYE MÅL: 
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I løpet av 2019 skal det utarbeides en 

samarbeidsavtale mellom UKA2020 og de 

øvrige organene.  

Mellom UKA2020 og Samfunnet skal det 

sees på muligheter for sammenslåing av 

komiteer som krever mye kursing og 

kompetanse.  

I løpet av 2019 skal 50 % av medlemmene 

melde seg til samfunnstjeneste selv 

gjennom LinTicket.  

 

Økonomi 

NYE MÅL:  

Kjernestyret skal i løpet av 2019 se på 

mulighetene for å øke avkastningen på 

egenkapital.  

Alle budsjetter ved Studentsamfunnet skal 

fra 2019 ha avkastningskrav i %. 

 
Det fysiske bygget 

REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

Det skal avholdes dugnad på Samfunnet i 

form av vårpuss og høstsjau på 

Studentsamfunnet.  

 

NYE MÅL:  

Pergolaen skal utvikles til å bli et 

oppholdssted i større grad. Pergolaen skal 

ha komfortable møbler hvor det 

tilrettelegges for bruk større deler av året. 

KS-kontoret skal være et fungerende 

arbeidsrom og møteplass for 

komitesjefene.   

 

Samarbeidspartnere 

REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

I løpet av 2019 skal Næringslivsutvalget 

ved NMBU skaffe minst en hovedsponsor 

for Studentsamfunnet. Det skal arbeides 

for flere mindre sponsorer knyttet mot 

arrangementer og som medlemsfordeler. 

 

NYE MÅL: 

For å redusere kostnader og sørge for 

innsyn og innflytelse, skal Kjernestyret på 

vegne av Studentsamfunnet 

reforhandle/inngå ny serveringsavtale med 

SiÅs med virkning fra 1. januar 2019, 

senest innen 1. mars 2019. 

Det skal drives aktiv kommunikasjon med 

NMBU Campus Adamstuen for en god 

integrering fram mot høsten 2020.  

Samfunnsstyret vil i samarbeid med NMBU 

og SiÅs markere verdensdagen for psykisk 

helse og gjennomføre en 

holdningskampanje i August. 

 

 

Organisasjonsutvikling 

REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

For å gjøre det lettere å tilby mer variert 

kulturelt innhold på huset ønsker 

samfunnsstyret i 2019 å gi komitesjefer 

mer handlingsrom til å organisere 

aktiviteter og ta avgjørelser. 

Samfunnsstyret skal i løpet av 2019 

evaluere beslutningsmyndighet i 

organisasjonen og utvikle organisasjonen 

på grunnlag av dette.  
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NYE MÅL: 

Det skal arbeides for god kommunikasjon 

mellom organer og på alle nivåer av 

frivillige på Studentsamfunnet.  

Alle retningslinjer ved Studentsamfunnet 

skal i løpet av våren 2019 revideres.  

Det skal jobbes for at minst 25 % av 

medlemmene møter på generalforsamling.  

Det skal utarbeides tydeligere 

arbeidsinstrukser for alle organer og 

frivillige ved Studentsamfunnet i Ås. 

Alle komitesjefer plikter å møte på KS-

forum, KS-workshop og KomiteWorkshop. 

På komiteworkshop skal det av alle 

komitesjefer jobbes fram et inkluderende 

og spennende opplegg for komiteen. 

Komiteworkshop skal være for alle organer 

på Studentsamfunnet.  

Kjernestyret skal hvert semester arrangere 

seminar for alle styremedlemmer ved 

Studentsamfunnet i Ås.  

Det skal lages en designprofilhåndbok som 

er felles for Studentsamfunnet, samt en for 

alle organ. 
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Sak 6 Godkjenning av budsjetter for 2019 
 

6.1 Samfunnsstyret 
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6.2 Næringslivsutvalget ved NMBU 

 

 

6.3 Tuntreet 

 



Side 34 av 57 
  

6.4 Kjernestyret 
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Sak 7: Saker innkommet 
 

7.1 Vedtektsendringer fra Kjernestyret 
 

Bakgrunn for saken 

Med ønske om at vedtektene kan være et verktøy for medlemmer av Studentsamfunnet, 

ønskes det vedtekter som er i tråd med dagens drift. Slik vedtektene står fram i dag er de 

udaterte og redaksjonelle uklare. I den anledning har Kjernestyret satt ned en 

revideringskomite som vil komme med et forslag til reviderte vedtekter i forkant av 

Generalforsamlingen. Revideringskomiteen består av Inger Johanne Sveen, Marit Knutsdatter 

Strand og Iselin Been Simensen og Margrethe Espen.  

Saken 

Vedtektene har vært ute til høring blant medlemmene to ganger i løpet av den siste 

måneden. Alle dokumenter har vært publisert på Samfunnets nettsider med oppgitte frister. 

Det har vært mulig for medlemmer å komme med innspill, endringsforslag og spørsmål via 

epost og google skjema. Følgende viser arbeidet  

1. oktober: frist for innsending av forslag til reviderte vedtekter 

10. oktober: Første møte i revideringskomiteen.  

13. oktober: Første utkast til reviderte vedtekter publiseres på nettisdene. Medlemmene får 
komme med tilbakemeldinger 

Ca 24. oktober: Utsending av epost med informasjon til alle medlemmer 

1. november: Frist for forslag til endringer i første utkast til reviderte vedtekter 

5. November: Andre møte i revideringskomiteen 

7. november: Andre forslag til reviderte vedtekter publiseres på nettsidene. 

8. november: Sendt ut SMS til alle medlemmer med kortfattet info 

12. november: Publisert endelig forslag fra revideringskomiteen på nettsidene. 

15. november: Frist for innsending av forslag til endret ordlyd av vedtektsendringer 

19. november: Generalforsamling.  

Forslaget til reviderte vedtekter ligger vedlagt i vedlegg 1.  

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen vedtar de framlagte vedtektene i sin helhet som vedtekter for 

Samfunnet i Ås. De vedtatte vedtektene vil gjelde fra Generalforsamlingen er hevet. 
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7.2 Vedtektsendring fra medlem 
 

Bakgrunn for saken 

Hensikten med denne nye vedtekten er å forsvare mot at samfunnstyret skal kunne fjerne 

gratis ørepropper uten godkjenning fra medlemsmassen (slik som skjedde i våres). 

Gratis ørepropper for alle har vært gjeldende praksis så lenge jeg har gått her (høsten 2013). 

Det er også gjeldende praksis i nesten alle andre konsertlokaler i Norge. Nå i våres ble det 

endret slik at man måtte betale for propper, dette skapte flere problemer. 

Når det er skadelig høye lydnivåer på huset, bør Samfunnet gi de besøkende mulighet til å 

beskytte hørselen. Når de besøkende må betale for hørselvern blir terskelen for å beskytte 

hørselen mye høyere. I tillegg kan ikke proppene lenger deles ut ved gjerdet eller 

miksebordet, slik at du må stå i ølkø for å kjøpe et par ørepropper. Da er det færre som gidder 

å beskytte hørselen. 

Heldigvis ble beslutningen tilbaketrukket, men ryktene har spredd seg og det er fortsatt 

studenter som tror de må betale for propper og derfor ikke bruker dem. Ja, det koster penger 

for Samfunnet å kjøpe propper, men det er penger godt brukt.  

Saken  
 
Forslag til ny vedtekt:  
 
§ 2.8 HMS (gamle vedtekter kap 1.8) 
§ 2.8.1 Ørepropper (Gamle vedtekter 1.8.1) 

På alle arrangement ved Studentsamfunnet i Ås skal det være tilbud om gratis ørepropper til 

alle deltakere.  

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen vedtar det framlagte forslaget. 
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Sak 8 Orienteringssaker 
 

8.1 Halvårsregnskap 
 

Se vedlagte tabeller for Samfunnsstyret, Tuntreet, Næringslivsutvalget og Kjernestyret under 

sak 6. Her vises budsjett 2019, halvårsregnskap våren 2018 og budsjett 2019 ved siden av 

hverandre slik at det blir tydelige og lettere å sammenlikne.  

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen tar saken til orientering. 
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SAK 9 Valg 
 

9.1 Samfunnsstyret 

Nestleder 

Til valg stiller:  

✓ Johanne Ø. Halvorsen 

✓ Frida Haugen 

✓ Johan Stener Maagaard 

✓ Martin Reigstad 

Presentasjon av Johanne Ø. Halvorsen 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Johanne Østereng Halvorsen og 

jeg stiller herved til valg som Nestleder av 

Studentsamfunnet.  

Jeg er 22 år gammel og kommer fra 

Rakkestad i Østfold. Jeg går første året på en 

bachelor i Miljø og naturressurser, men har 

en bachelor i Kjemi på NMBU fra før. En 

rekke tilfeldigheter førte til at jeg i 2015 

begynte på NMBU, hvorav den sterkeste 

drivkraften var det gode revymiljøet. Noen 

revyskuespiller ble jeg aldri, men et planlagt 

studieår ble fort til seks. 

I løpet av mine tre år ved NMBU har jeg fått 

prøvd meg både på Studentting, som 

Faddersjef og etablering av Stedsforeninga 

Smaalenene i 2016. Studentsamfunnet har 

derimot alltid stått meg nærmest. Mitt andre 

semester ble jeg engasjert i Ordensvern og 

hvor jeg den siste tiden har vært engasjert 

som Vaktansvarlig. Under UKA har jeg også 

bidratt, i 2016 som bar funksjonær og i år 

som Vaktansvarlig. Alt dette har gitt bredt 

inntrykk av Samfunnets festavvikling, bygget 

og alle de engasjerte personene som får 

Samfunnet til å gå rundt.  

Av organisatorisk erfaring har jeg tilbrakt to 

år som styreleder ved Ungdommens 

musikkteater i Askim og senere som 

arrangementsansvarlig ved Inspiria Science 

Center. I løpet av disse periodene fikk jeg 

oppleve de gleder og utfordringer som følger 

med å jobbe med andre mot et felles mål.  

Nestleder er ikke bare bindeleddet mellom 

sine komitesjefer og samfunnsstyret, men 

skal også sitte i en rekke utvalg, og skrive 

rapporter. Bodegablokka er kontinuerlig i 

endring, med nye komiteer og 

arbeidsoppgaver. Med en bakgrunn både fra 

blokka, men også utenfor Samfunnets flere 

vegger føler jeg meg skikket til å bli med på 

disse endringene og tenke utenfor boksen 

for å finne løsninger på de utfordringer 

Samfunnet i fremtiden står ovenfor.  

Som person er jeg en arbeidshest og et 

ubestridt ja-menneske. Gjennom tre år med 

sjonglering av studie og frivillig arbeid har jeg 

lært verdien av god kommunikasjon, 

strukturert arbeid og evnen til å gjøre 

oppgaver utenfor sin egen 

arbeidsbeskrivelse. Jeg er i høy grad motivert 

til dette vervet, og håper dere vil gi meg 

muligheten til å bli med på Samfunnets vei 

videre. 

Godt valg! 

 Johanne Ø. Halvorsen 
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Presentasjon av Frida Høsøien Haugen 

 

 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Frida Høsøien Haugen, jeg er 

22 år og kommer fra Røros. Jeg studerer 

bioteknologi og er nå på mitt tredje år her 

på Ås. Jeg stiller herved som nestleder i 

samfunnsstyret! 

Helt siden jeg startet på NMBU har jeg 

gjennom ulike verv og foreninger engasjert 

meg i det fantastiske studielivet Ås har å by 

på. Ved å kombinere både verv, forening, 

deltidsjobb og studier har jeg erfart at jeg 

er en person med stor kapasitet, 

ansvarsfølelse og gjennomføringsevne. 

Dette er egenskaper jeg tror vil komme 

godt med som nestleder.  

Jeg oppdaget tidlig at Samfunnet var noe 

jeg brant litt ekstra for, og jeg skjønte fort 

at det er en plass som betyr mye for 

mange. Mitt engasjement for Samfunnet 

startet allerede i 2016 med å bli 

vaktansvarlig under UKA. Dette falt i 

mersmak og jeg ble fort med i ordensvern 

på Samfunnet, først som komitémedlem, 

og deretter som vaktansvarlig.  

Frivillighetsånden her på Ås tok virkelig tak 

i meg, og nå i vår ble jeg komitésjef for 

ordensvern på Samfunnet. Dette er en 

stilling jeg har funnet veldig givende, og 

det er nettopp mye av det jeg har erfart 

som komitésjef som er grunnen til at jeg nå 

ønsker å stille til et enda større verv.  

Som komitesjef for ordensvern har jeg fått 

et mye større innblikk både i hvordan 

Samfunnet drives innad, da spesielt 

nestlederblokka. Jeg har fått samarbeide 

tett med nåværende nestleder, og sett 

hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer 

ansvaret innebærer. Dette har gitt meg 

stor forståelse for hvordan nestlederblokka 

fungerer og viktigheten av et godt 

samarbeid mellom komitésjefer og 

nestleder. Jeg har erfart at de beste 

løsningene blir til ved diskusjon og 

samarbeid. I ordensvern er vi to 

komitésjefer og her har jeg opplevd at 

drøfting rundt større avgjørelser er mer 

virkningsfullt og effektivt når man er flere.  

Samfunnet står nå overfor noen sentrale 

utfordringer som vil kunne få stor 

innvirkning på arbeidet i nestlederblokka. 

Som komitésjef har jeg allerede tatt stor 

del i diskusjonen om aktuelle utfall og 

løsninger. Vaktvirksomhetsloven vil, 

dersom den trer i kraft fra og med 2019, 

medføre store endringer for samfunnet. 

Jeg ser på det som svært positivt at den 

neste nestlederen allerede kjenner godt til 

denne situasjonen slik at samfunnet kan 

være best mulig forberedt og 

handlekraftig. For å få til dette ønsker jeg å 

bidra med den kunnskapen jeg allerede har 

innenfor ordensvern, og også innenfor 

blokka. Jeg kommer til å jobbe målrettet og 
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legge ned stor innsats for at vi sammen 

skal kunne takle disse utfordringene og 

komme frem til de beste løsningene. 

Som nestleder ønsker jeg å skape et godt 

samhold både i blokka og i samfunnsstyret. 

Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet 

som nåværende nestleder har lagt ned, og 

samtidig gjøre mitt ytterste for å utvikle 

Samfunnet videre. Jeg kommer til å legge 

ned en stor innsats som nestleder om jeg 

får tilliten. 

Godt valg! 

  

Mvh 

Frida Høsøien Haugen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentasjon av Johan Stener Maagaaard 
 

 

Ærede generalforsamling! 

Mitt navn er Johan Stener Maagaard, og 

jeg stiller herved til valg som nestleder for 

Samfunnsstyret.  

Jeg er 22 år gammel og kommer fra et lite 

sted som heter Romedal i Hedmark. Jeg 

studerer på mitt tredje år på skogfag. 

Allerede da jeg gikk på videregående var 

jeg helt klar på hvor jeg skulle studere, og 

det var ingen tvil om at Ås var stedet for 

meg. Mye av grunnet til dette var alt jeg 

hadde hørt om det sosiale og 

studentånden som lever her.  

Jeg begynte å engasjere meg første året; i 

samfunnet, linjeforening og UKA i Ås. Jeg 

jobbet et år med ordensvern på samfunnet 

før jeg søkte stillingen som salgassistent for 

UKA i Ås 2018. Dette har gitt meg et solid 

fundament for hvordan driften av 

samfunnet foregår.  

Det å søke som nestleder i samfunnet er 

noe jeg har tenkt på lenge, og jeg er sterkt 

motivert for å gi jernet og gjøre min del for 

studentsamfunnet i Ås. Jeg er rolig, 
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omgjengelig og kan tilby en god dose med 

det som heter «sunt bondevett», noe som 

gjør at det ikke eksisterer problemer, kun 

løsninger!  

 

Jeg håper dere vil stemme på meg.  

 

Godt valg!  

 

Mvh  

Johan Stener Maagaard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentasjon av Martin Reigstad 

 

Ærede Generalforsamling 

Mitt navn er Martin Reigstad, jeg er 22 år 

og går på mitt 4. år på by- og 

regionplanlegging.  

Siden jeg startet på NMBU har jeg vært 

engasjert i det sosiale og faglige miljøet. 

Det hele startet med innmelding i 

ordensvern som fersk student, hvor jeg 

senere ble vaktansvarlig. Videre har jeg 

vært programrådsrepresentant, leder av 

linjeforeningen Jordskifterlaget og 

representant i klagenemnda. For 

øyeblikket sitter jeg som studentrådsleder 

og i studenttinget for Landsam og som 

markedsføringsassistent for UKA i Ås 2018.  

Alle disse ulike vervene har vist meg at jeg 

er en person både liker og klarer å ha mye 

ansvar. Det å ha mye å gjøre har blitt en 

del av min hverdag her på Ås. Gjennom 

arbeidet som assistent i UKA fikk jeg kjenne 

på hvordan det er å arbeide på Samfunnet 

og hvordan det er å jobbe målrettet mot 

noe som er større enn seg selv. Som leder 

av linjeforening og aktiv i 

studentdemokratiet på NMBU har jeg 

opplevd de fleste møtesituasjoner man kan 
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komme opp i og en stor variasjon i 

møtekultur. Disse erfaringene er noe jeg 

absolutt kommer til å ta med meg inn i en 

eventuell rolle som nestleder i 

samfunnsstyret. 

Som en del av samfunnsstyret vil jeg være 

den som ofte avveier situasjoner før jeg 

konkluderer. Jeg har veldig lett for å sette 

meg inn i ulike situasjoner med ulike 

mennesker. Dette er en egenskap jeg 

mener er viktig som nestleder, da man 

regelmessig har kontakt med både politi, 

Røde Kors, komitésjefer og 

komitémedlemmer. Jeg elsker det sosiale 

med et styrearbeid og bidrar selv med 

svært vittige dad jokes og en god dose 

sarkasme.  

Som nestleder vil jeg jobbe for at 

Samfunnet skal være et sted alle har et 

godt forhold til. Jeg ønsker å jobbe tett 

med komitésjefene for å skape gode 

opplevelser for alle besøkende og ikke 

minst alle de flotte komitémedlemmene og 

samfunnstjenestene som stiller opp på 

jobb. Man skal føle seg trygg og tilfreds 

både som besøkende og arbeidende når 

man er på Samfunnet, uansett om det er 

fest, quiz eller samfunnsmøte.  

Den nyopprettede matkomiteen er et godt 

tilbud til festdeltakere på Samfunnet. 

Dette tilbudet vil jeg jobbe for å videreføre 

og bygge på det gode arbeidet som 

allerede er lagt ned i komiteen. Jeg vil 

jobbe for at de komitémedlemmene som 

trenger kursing får den kunnskapen de 

trenger, og jeg kommer til å stå på for at 

samfunnet fortsatt skal være selvforsynt 

med frivillige vakter hver eneste festkveld. 

En mulig endring av praksis for 

ordensvakter er en av de største utfordring 

akkurat nå, og jeg kommer til å arbeide for 

at Samfunnet ikke blir påført unødvendige 

kostnader og tidsbruk som følge av dette. 

Jeg vil stå på for å sørge for at det skal 

være hyggelig og gøy å jobbe under 

festkvelder, og det skal være stas å være 

medlem av en komité på Samfunnet.  

Studentsamfunnet har blitt mitt andre 

hjem her på Ås, og hvis dere velger meg 

som nestleder kan jeg love dere at jeg vil 

stå på for å hedre den tillitten jeg har fått 

av generalforsamlingen.  

Takk for meg, og godt valg!     

Martin Reigstad 
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Administrasjonssjef       
Samfunnsstyret 

Til valg stiller:  

✓ Anne Marte Rønneseth 

Presentasjon av Anne Marte Rønneseth 

 

Ærede Generalforsamling 

Mitt navn er Anne Marte Rønneseth og jeg er 

21 år gammel. Jeg studerer industriell økonomi 

og er nå på mitt tredje år her på NMBU.  

I løpet av tiden på universitetet har jeg funnet 

stor glede i det unike studentmiljøet vi er så 

heldig å ha her på Ås. Gjennom ulike verv har 

jeg fått muligheten til å stadig utfordre og 

utvikle meg selv, og dette er noe jeg setter 

utrolig stor pris på. Det å jobbe sammen med 

andre engasjerte mennesker gir meg energi og 

motivasjon til å alltid gjøre mitt beste for at vi 

sammen skal oppnå felles mål. Etter over ett år 

som komitésjef på samfunnet og litt for mange 

sene kvelder på bodegaen har jeg blitt veldig 

glad i studentsamfunnet, og jeg ønsker nå å ta 

steget videre. Jeg ønsker å bruke mitt 

engasjement, mine egenskaper og min erfaring 

til å bidra enda mer til felleskapet. Derfor stiller 

jeg herved til valg som administrasjonssjef ved 

Studentsamfunnet i Ås. 

Som administrasjonssjef er det behov for en 

person som er disiplinert, kvalitetsbevisst og 

løsningsorientert. Etter å ha vært personalsjef 

på samfunnet, NK personal under UKA og i 

tillegg hatt ansvar for oppstarten av den nye 

inngangskomitéen på samfunnet, har jeg erfart 

at dette er egenskaper jeg innehar.  Året jeg 

har vært i administrasjonsblokka har gitt meg 

stor innsikt i hvordan blokka er bygd opp, og 

hva som kreves av de ulike KS-ene. Nå i høst 

har jeg vært administrasjonsassistent, og 

jobbet tett sammen med nåværende 

administrasjonssjef. Dette har gitt meg et godt 

innblikk i hvilke viktige arbeidsoppgaver 

blokken har fremover, og hvilke 

strukturendringer blokken gjennomgår.  

I tillegg til den viktige jobben man har som en 

del av styret, mener jeg en av de viktigste 

oppgavene til administrasjonssjefen fremover 

vil være evaluering og tett oppfølging, spesielt 

av nye komitéer og KS-stillinger i blokka, men 

også av de godt etablerte komitéene. Dette 

krever at det jobbes tett sammen med både 

styret og KS-ene i blokka for å sammen finne ut 

hva som fungerer bra, og hva som kan fungere 

bedre. Jeg synes endringene blokka 

gjennomgår er utrolig spennende, og jeg tror 

mine erfaringer fra ulike KS-stillinger i blokka 

vil komme godt med i dette vervet.  

Dersom dere gir meg tilliten kan jeg tilby en 

ansvarsfull og engasjert administrasjonssjef 

med stor motivasjon for å legge ned en solid 

innsats i neste års kommende arbeid. 

Godt valg! 

Med vennlig hilsen  

Anne Marte Rønneseth 
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Konsertsjef                     
Samfunnsstyret 

Til valg stiller:  

✓ Marit Serianne Stenødegård 

Hjerpseth 

Presentasjon av Marit Serianna 
Stenødegård Hjerpseth 
 

 

Ærede Generalforsamling!  

Jeg heter Marit Serianna Stenødegård 

Hjerpseth, og jeg stiller til valg som 

Konsertansvarlig her på Samfunnet i Ås. 

Tidligere verv: Teknisk ansvarlig under 

Energiseminaret 2018 

Nåværende verv: Evaluerings-, profilerings- 

og rekruteringsansvarlig for 

Vektorprogrammet og nestleder i 

Lydkomitéen. 

Jeg er født og oppvokst i Oslo, og gjennom 

mitt 21 år gamle liv har musikk preget 

hverdagen min i største grad.  

Jeg er selv en kompetent musiker som har 

vært med i både korps, revyband, jazzband 

og Studentstorbandet ved NMBU St. 1912. 

Jeg har derfor etablert en relativt bred 

musikksmak! Listene mine på Spotify 

består av alt fra funk og jazz til gamle 

rockeslagere, rap og populærkultur, og 

ikke minst de klassiske Disneysangene.  

Jeg har tidligere gått på Trøndertun 

folkehøgskole der jeg fikk kompetanse i 

planlegging og utførelse av konserter; 

enten det var å opptre selv, lære av 

etablerte artister, eller ha ansvaret under 

konsertene. Etter at jeg startet på NMBU 

for 1 ½ år siden fikk jeg utviklet 

kunnskapen jeg satt med som 

komitémedlem i Lyd, og musiker i 

Studentstorbandet ved NMBU. Denne 

høsten har jeg også vært funksjonær i 

revylyd under UKA og i tillegg hatt gleden 

av å være nestleder i komitéen.  

For meg er Samfunnet stedet der jeg får 

møtt nye mennesker, i tillegg til å koble av 

med nære og kjære. I løpet av tiden jeg har 

vært på Ås, har konsertopplevelsene vært 

de jeg husker best og har engasjert meg 

mest for. Linticket-appen har fått 

gjennomgå (spesielt under UKA), og jeg har 

ambisjoner om å få den i fyr og flamme når 

det nærmer seg dato for konsert ved å 

sørge for at konsertene er like attraktive 

for mine medstudenter, som resten av 

samfunnet utenfor.  

Jeg vil gjerne ta del i musikkgleden til Thora 

og Thorvald, og ikke minst få muligheten til 

å være en hjelpende hånd for KS-ene som 

står på i konsertblokka.  
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Som komitémedlem har jeg fått oppleve 

Samfunnskulturen, og jeg føler meg klar for 

å påta meg nye utfordringer som ikke bare 

involverer lyd, men også de andre 

komitéene. I løpet av tiden her har jeg sett 

at opplæring og investering i utstyr er noe 

som har blitt prioritert. Dette verdsetter 

jeg og vil fortsette å jobbe videre med. 

Samfunnet er allerede godt etablert, og jeg 

er ikke ute etter å endre på noe som 

allerede er en velsmurt maskin, men heller 

løfte og forbedre det som allerede er i 

gang.  

Jeg ser på meg selv som en ansvarlig, 

omsorgsfull person, som kan være tøff når 

det gjelder. Jeg liker utfordringer og å lære 

nye ting, i tillegg sjekkes også innboksen på 

Gmail minst én gang om dagen! Jeg er 

forberedt på å dedikere tid og krefter for å 

sørge for at neste års konsertopplevelser 

fortsatt har like høy standard, og at 

komitéene opprettholder et godt 

samarbeid med god kommunikasjonsflyt.  

Jeg tror mine tidligere erfaringer som 

musiker og medlem av lydkomitéen kan 

hjelpe meg i å gjøre en god jobb, i tillegg til 

min kjærlighet for forskjellig type musikk. 

Håper du har blitt litt bedre kjent med meg 

og føler på mitt engasjement for musikk og 

Samfunnet!  

Godt valg.  

Marit Serianna Stenødegård Hjerpseth 
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Arrangementssjef              
Samfunnsstyret 

Til valg stiller:  

✓ Ulrik Samdahl Melhuus 

Presentasjon av Ulrik Samdahl Melhuus 
 

 
 

Ærede Generalforsamling!  

Mitt navn er Ulrik Melhuus. Jeg studerer 3 

året Geomatikk etter mitt 4 år på Ås. I 

løpet av mine 3, alt for kjappe år på Ås har 

jeg engasjert meg på mye forskjellig, alt fra 

linjeforening, nestleder i det nasjonale 

studentutvalget til Tekna, komitesjef for 

UKEgrillen og siden mine første uker på Ås 

vært et aktivt medlem av ordensvern. 

Gjennom mange år har Ås gitt meg mye, og 

jeg har forsøkt å gi tilbake. Jeg ønsker nå å 

ta steget videre gjennom mitt kandidatur 

som Arrangementssjef. Arrangementene 

her på Samfunnet er en utrolig måte der 

en både skaper venner og bekjentskaper. 

Det er både fester, faglige påfyll og 

arrangementer som Speedfriending her 

sist uke. Alt dette er blant det som gjør 

Samfunnet til det gode stedet der vi alle 

møtes, hver dag, hver uke, nesten hele 

året.  

Som Arrangementssjef vil jeg utvikle det 

som har vært og eksistert her på 

Studentsamfunnet, alle årene siden 1864. I 

løpet av de siste årene har Samfunnet blitt 

noe mer enn fest og moro, men også et 

sted vi utvikler oss som mennesker og 

studenter. Men som Arrangementssjef skal 

jeg også selvfølgelig sørge for at vi har det 

gøy og moro! Her er det viktig at alle skal 

med, og jeg ønsker å fortsette å utvikle 

konsepter der vi inkluderer de 

internasjonale studentene. Det handler 

ikke alltid om å lage arrangementer som 

nødvendigvis har et multi-nasjonalt tema, 

men en gjennomføring som gjør at 

samtlige av gjester føler seg velkomne, 

både norske som internasjonale.  

Som person er jeg som utadvendt, med et 

stort smil og ståpåvilje er jeg en leder som 

forsøker å se alle de rundt meg. Jeg håper 

at jeg, med hjelp av arrangement-

komiteen, og fortsette arbeidet de har 

igangsatt og komme med ideer og ledelse 

som gjør Studentsamfunnet til et enda 

bedre sted å være, for oss alle sammen. 

Godt valg! 
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9.2 Andre tillitsverv ved 

Studentsamfunnet i Ås 
 

Leder                                 
Næringslivsutvalget ved NMBU 

Til valg stiller:  

✓ Cecilie Augensen Nilsen 

Presentasjon av Cecilie Augensen Nilsen 

 

Ærede generalforsamling. 

Mitt navn er Cecilie Augensen Nilsen, og 

jeg stiller herved til leder av 

Næringslivsutvalget ved NMBU. Jeg er 22 

år, kommer fra Hvaler og studerer mitt 

fjerde år på økonomi og administrasjon.  

Det tok meg en stund på Ås før jeg innså 

hvilke muligheter studentmiljøet på Ås gir 

oss, men når jeg først tok steget innenfor 

har jeg funnet meg godt til rette i et 

inkluderende og engasjerende miljø. 

Studentmiljøet har gitt meg muligheten til 

å gi tilbake og utvikle meg som person 

gjennom aktiv deltagelse i ulike verv og 

foreningslivet.  

Motivasjonen min for å stille til 

Næringslivsutvalget er at jeg ser et stort 

utviklingspotensial for NU, og jeg ønsker å 

knytte et enda sterkere bånd mellom 

næringslivet og studentene på Ås. 

Samfunnet i Ås og UKA i Ås gir oss 

studenter så fantastisk mye moro, men det 

er viktig at Studentsamfunnet også gir 

studentene viktige møter med 

næringslivet. For å få til dette har NU et 

ansvar. I 2018 har NU hatt større aktivitet 

enn før, gjennom blant annet flere 

arrangementer og økt samarbeid med 

NMBU, lag og linjeforeninger. Jeg ser 

likevel et stort potensial for videre bedret 

inntjening, samt videre utvikling av tilbud 

og aktivitet. 

De siste 1,5 årene har jeg sittet som 

økonomisjef i Samfunnsstyret. Dette har 

vært en enormt spennende og lærerik 

periode, men alt godt har en ende. Til tross 

for at tiden min i Samfunnsstyret snart er 

over, ønsker jeg ikke forlate 

Studentsamfunnet helt enda. Gjennom 

vervet som økonomisjef har jeg fått 

muligheten til å jobbe tett med 

Næringslivutvalget, og det har gitt meg god 

innsikt deres arbeidsoppgaver. Fra 

Samfunnsstyret har jeg fått verdifull 

erfaring og god innsikt i hva det vil si å sitte 

i et styre, der hvert styremedlem har sine 

erfaringer og sine meninger. Som 

økonomisjef har jeg også vært blokksjef for 

økonomiblokka på Samfunnet, hvor jeg har 

fått utvikle mine lederferdigheter gjennom 

å være leder for komitésjefer med et svært 

høyt kunnskapsnivå innenfor sin stilling. 

Jeg ser på denne kunnskapen og erfaringen 

fra organisasjonen som verdifull inn i 

vervet som leder av NU. 
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Ærede generalforsamling,  jeg håper dere 

vil gi meg tilliten til å ta over ansvaret for 

Næringslivsutvalget. Jeg har et stort ønske 

om å få muligheten til å jobbe sammen 

med de ressurssterke personene som sitter 

i styret, samt med resten av 

Studentsamfunnet, og andre aktører som 

lag, foreninger og Karrieresenteret ved 

NMBU for å skape et best mulig 

næringslivsrettet tilbud for alle studenter. 

Jeg mener selv at jeg har kompetansen og 

egenskapene til å gjøre en god jobb i 

denne stillingen, og ikke minst er jeg svært 

motivert for ansvaret.  

Med vennlig hilsen 

Cecilie Augensen Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrieredagsansvarlig 
Næringslivsutvalget ved NMBU 

Til valg stiller:  

✓ Camilla Marie Engen 

Presentasjon av Camilla Marie Engen 

 

Ærede generalforsamling!                       

Mitt navn er Camilla Marie Engen. Jeg er 

22 år og kommer fra Sarpsborg. Jeg 

studerer Industriell Økonomi på mitt fjerde 

år her på NMBU.  

Da jeg startet på Ås i 2015 var planen å 

søke meg inn på jus i Oslo året etter. Sånn 

ble det ikke og nå har jeg bare ett år igjen 

før jeg skal skrive masteroppgaven min. Jeg 

falt pladask for studentmiljøet og alle 

mulighetene man har her i Ås. Her er det 

noe for enhver uansett hvem man er og 

hva slags interesser man har. Denne 

studenttilværelsen har jeg hatt stor glede 

av og jeg ønsker å bidra til den på alle 

måter jeg kan. Derfor stiller jeg herved til 

Karrieredagsansvarlig for 

Næringslivsutvalget ved Studentsamfunnet 

i Ås. 

Jeg er veldig engasjert i det sosiale livet her 

på Ås og er nettopp ferdig som 

foreningsleder. Jeg har også vært 

komitémedlem både i Tuntreet og 
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barkomiteen, og føler dette har gitt meg et 

godt innblikk i hvordan Studentsamfunnet 

fungerer. Det siste året har mesteparten av 

tiden min gått til komitésjefstillingen 

Gjestesjef under UKA. Stillingen har gjort at 

jeg har utviklet meg innenfor både 

koordinering og organisering. Dette er 

erfaring jeg tror er veldig relevant og god å 

ha i en stilling som karrieredagsansvarlig.  

Kombinasjonen av vervene jeg har hatt, 

har gitt meg motivasjonen og lysten til å 

gjøre mer. Karrieredagsansvarlig er en 

stilling som fremstår som både meningsfull 

og lærerik. Å få være med og arrangere 

noe som er karrierefremmende for så 

mange studenter er utrolig inspirerende. 

Som et styre klarer man å gi studentene 

muligheten til å komme i kontakt med 

næringslivet på enkle og tilrettelagte 

måter. Sammen med styret vil jeg gjøre en 

innsats for at karrieredagen skal gå like bra 

og kanskje enda bedre enn sist hvis det er 

mulig. Gjennom god kommunikasjon og 

god organisering på forhånd, er jeg sikker 

på at dette er noe jeg skal få til. 

Karrieredagen er et veldig godt tilbud for 

studentene ved NMBU og jeg har lyst til å 

gjøre tilbudet enda mer mangfoldig for 

enda flere. Jeg har tidligere vært vert både 

på Karrieredagen og Næringslivsdagen, 

noe som har gitt meg et innblikk i denne 

dagen. Jeg har sett hvilke linjer som er godt 

representert med bedrifter og hvilke som 

burde få et bredere tilbud. Et større utvalg 

av bedrifter vil være min viktigste 

arbeidsoppgave og mitt mål gjennom det 

neste året. Jeg vil også gjøre mitt ytterste 

for at karrieredagen skal være så attraktiv 

som mulig for bedriftene, slik at vi gir 

bedriftene et godt inntrykk av både NU og 

NMBU. 

Jeg håper dere vil gi meg denne tilliten ved 

å stemme på meg som 

karrieredagsansvarlig. Jeg er klar for å 

gjøre mitt aller beste for dere! 

 

Godt valg! 

 

Med vennlig hilsen 

Camilla Marie Engen 
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Markedsføringsansvarlig 
Næringslivsutvalget ved NMBU 

Til valg stiller:  

✓ Mathias Kilsti Hals 

Presentasjon av Mathias Kilsti Hals 

 

Ærede generalforsamling! 

Mitt navn er Mathias Kilsti Hals og jeg 

stiller herved til valg som 

markedsføringsansvarlig i 

Næringslivsutvalget. 

Jeg er 20 år gammel og kommer fra 

Melhus, et tettsted like sør for Trondheim. 

Her på NMBU studerer jeg nå til en master 

i by- og regionplanlegging på mitt andre år.  

Engasjert og målrettet som jeg er hoppet 

jeg rett på studiene og kom hit til Ås hvor 

jeg sto med lua i hånden på stasjonen for 

litt over et år siden. Siden den gang har jeg 

som alle andre falt helt pladask for dette 

studiestedet og det fantastiske 

studiemiljøet her ved universitetet. Dette 

må jeg simpelthen være en del av og bygge 

videre på. Derfor stiller jeg i dag til valg her 

på GF.  

Interessen min for Næringslivsutvalget 

oppsto allerede ved den første 

Karrieredagen jeg deltok på. Med denne 

erfaringen bestemte jeg meg for å melde 

meg som vert ved NUs to neste 

arrangementer. Her har jeg prøvd å stå 

frem på en god måte og alltid vært en 

styret har kunnet stole på. Det er reflektert 

i det ekstra ansvaret jeg har fått ved begge 

anledninger. 

Å være så tett på disse arrangementene og 

det arbeidet Næringslivsutvalget gjør har 

fått meg til å forstå viktigheten i deres 

arbeid. Det har også hjulpet meg med å se 

viktigheten med et tett samarbeid mellom 

universitetet og næringslivet.  

De studiene og de studentene vi har her på 

NMBU er kjemperelevante og høyst 

attraktive for dagens næringsliv. Derfor 

ønsker jeg som markedsføringsansvarlig å 

bidra til at Næringslivsutvalgets arbeid skal 

nå ut til stadig flere studenter slik at flest 

mulig skal få møte noen av landets største 

bedrifter.  

Med det sagt så håper jeg at dere vil gi 

meg denne tillitten og at dere vil stemme 

på meg som ny markedføringsansvarlig i 

Næringslivsutvalget.   

Godt valg! 

Mathias Kilsti Hals 
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Administrasjonsansvarlig 
Næringslivsutvalget ved NMBU 

Til valg stiller:  

✓ Lars Engesæth 

Presentasjon av Lars Engesæth 

 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Lars Engesæth, jeg er 22 år og 

kommer fra Nesodden. Jeg går mitt fjerde 

år her på NMBU, hvor jeg tar en master i 

Industriell Økonomi.  

Jeg har etter tre år her på universitetet 

hatt gleden av å utforske de forskjellige 

tilbudene og ansvaret NMBU og 

Samfunnet har å tilby. Derfor har jeg hatt 

muligheten til å utvikle meg som person 

gjennom store og små verv på Samfunnet. 

Nå er jeg motivert for å ta på meg et større 

verv igjen og stiller derfor som 

Adminstrasjonsansvarlig for 

Næringslivsutvalget.  

Arbeidet Næringslivsutvalget gjør er til stor 

glede for studentene, med både faglig 

innhold og muligheter til å knytte bånd til 

næringslivet og forskjellige bransjer. Av 

den grunn virker det veldig givende å 

kunne delta i styret for å hjelpe til med 

driften av Næringslivsutvalget, spesielt når 

organisasjonen er i utvikling med 

ansettelse av nye medlemmer. Diverse 

verv jeg har tatt på meg har også gitt meg 

sansen for å bidra for studentene og 

Samfunnet.  

Da jeg satt som komitésjef i Ordensvern 

lærte jeg mye om administrativt arbeid, 

ettersom man håndterer en komité på 

omkring 80 medlemmer. Jeg fikk erfaring 

med å både arrangere og holde kurs, i 

tillegg til den daglige driften av komiteen. 

Man sitter alltid to komitésjefer i 

Ordensvern, og fra det samarbeidet lærer 

man mye om hvordan man delegerer 

arbeid mellom hverandre og diskuterer 

beslutninger som må tas. Jeg opplevde 

også hvor mye man har mulighet til å lære 

av andre med annerledes perspektiver på 

ledelse. 

Som adminstrasjonsansvarlig vil jeg ta 

nytte av mine evner til å samarbeide i team 

til å videreføre det gode arbeidet 

Næringslivsutvalget gjør. Jeg har en god 

evne til å lytte og støtte til andres 

meninger slik at alle blir hørt i tillegg til at 

jeg kan ta diskusjonen om det er noe som 

må oppklares eller endres. Fra verv i både 

studentdemokratiet, Samfunnet og UKA 

har jeg lært mye om hvordan de 

forskjellige organisasjonene fungerer og 

hvordan man skal samarbeide med dem. 

Jeg håper derfor at dere gir meg tilliten til å 

utføre dette arbeidet! 

Godt valg! 

Lars Engesæth 
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Redaktør                                     
Tuntreet 

Til valg stiller: 

✓ Katja Terzic 

Presentasjon av Katja Terzic 
 

 

Ærede Generalforsamling 

Jeg har skrevet og illustrert for Tuntreet 

like lenge som jeg har gått på NMBU, snart 

et halvt år. Jeg kom rett fra videregående. 

Tross for at Ås bydde på mange ulike 

foreninger, og noen av de sikkert kunne 

blitt en forlengelse av russetiden i vår, var 

jeg fast bestemt på at jeg skulle være med i 

en studentavis når jeg skulle begynne å 

studere. Så faktisk før jeg visste om 

Tuntreets eksistens hadde jeg allerede da 

satt meg noen klare mål om den.  

Som fersk student på Ås, klarte jeg likevel å 

tilføye avisa stoff med et perspektiv 

utenfor Ås-bobla. Etter hvert blir man selv 

en del av den, og etter å ha vært med i 

Tuntreet-redaksjonen en stund har jeg 

innsett at redaksjonen selv er en egen liten 

boble jeg ønsker bare skal vokse seg større 

framover. 

Med det mener jeg først og fremst at jeg 

ønsker at så mange som mulig vil, og 

gleder seg til å, lese Tuntreet. Bobla 

sprekker dersom ingen leser. Derfor ønsker 

jeg at avisa skal være tilpasset alle type folk 

med forskjellige interesser. I tillegg har jeg 

et mer personlig mål om å få leserne til å 

tenke over de store spørsmålene, mens de 

leser lokale saker som dekker aktiviteten i 

studentmiljøet og i nærområdet.  

For det andre er redaksjonen en gjeng 

kreative sjeler som setter inn, og vil 

fortsette å sette inn, mye av hver vår fritid 

for oss til å få til noe sammen – å få 

publisert en praktfull utgave hver tredje 

uke. Jeg mener derfor at vi fortjener et 

styrket samhold og jeg kommer til å foreslå 

ulike sosiale happenings for gjengen. Av 

mer faglige arrangementer har vi hatt 

journalistkurs tidligere i høst. I tillegg til 

dette ønsker jeg blant annet å få til 

workshops der gruppa kan utveksle tanker 

og ideer for kommende utgaver. Dette har 

selvfølgelig også en positiv effekt på de 

neste utgavene du snart vil holde i 

hendene.  

Godt valg alle sammen 

Med vennlig hilsen, 

Katja Terzic 
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Eksterne representanter 
Kjernestyret 

Til valg stiller:  

✓ Oskar Aalde 

✓ Inger Johanne Sveen 

✓ Esepen Eikaas Syljuåsen 

Presentasjon av Oskar Aalde 
 

 

Ærede Generalforsamling 

Mitt navn er Oskar Aalde, jeg er 25 år, Ås-

innfødt, og akkurat ferdig uteksaminert 

med en mastergrad i Fornybar Energi fra 

MINA her på NMBU. Jeg jobber nå fast på 

Innovasjon Norges hovedkontor med 

utvikling av skog- og treindustri i divisjonen 

for Bærekraft, og bor på Grønland i Oslo. I 

tiden på NMBU var jeg en aktiv stemme i 

studentmiljøet på mange måter, blant 

annet som leder av energiforeningen, 

medlem av fakultetsstyret på MINA, NK-

stormiddag under UKA 2016, og en rekke 

andre.  

 

Det er nå ett og et halvt år siden jeg stod 

på denne talerstolen og stilte mitt 

kandidatur som leder av Samfunnet i Ås. 

Siden den gang har studentsamfunnet gått 

gjennom en rekke endringer og jeg er 

veldig stolt av å ha vært med på utviklingen 

av en mer robust og relevant organisasjon 

med medlemmene i sentrum. Jeg har blitt 

veldig glad i den unike varmen, moroa og 

tilhørigheten Studentsamfunnet i Ås skaper 

både for studentene på NMBU, men også 

for alle de som har gått der en gang i tiden. 

Dette er et fellesskap jeg ønsker å bruke 

min tid og energi på å ivareta og utvikle 

videre, og jeg stiller herved mitt kandidatur 

som ekstern representant for kjernestyret 

ved Studentsamfunnet i Ås. Som tidligere 

leder har jeg allerede sittet i kjernestyret 

og er godt kjent med de oppgaver som 

faller innunder vervet som ekstern 

representant. Jeg er opptatt av å utnytte 

kjernestyrets rolle som overorgan for NU, 

Samfunnet, UKA og Tuntreet til å sørge for 

at organisasjonen utvikles helhetlig. Dette 

innebærer at samfunnets organer ikke kan 

være fire tuer som gjør sitt, men at 

kommunikasjon og samarbeid mellom 

organene skjer dynamisk og sørger for at 

ressurser brukes mest mulig effektivt. På 

denne måten vil Studentsamfunnet stå 

sterkere samlet i møte med nye 

utfordringer, vi vil kunne tilby bedre 

tjenester for medlemmene, og gode ideer 

vil flyte raskere gjennom organisasjonen.  

  

En annen ting jeg særlig ønsker å jobbe 

med som eventuelt medlem av 

kjernestyret er at Studentsamfunnet i Ås 

skal være relevante med tanke på det som 

skjer i samfunnet rundt oss for øvrig. Noe 

av styrken vår som organisasjon er 
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kulturen og tradisjonene vi har båret med 

oss i over 150 år. Dette må allikevel ikke 

gjøre at vi blir redde for å prøve nye ting. Vi 

må passe på at våre modeller og tjenester 

er tilpasset behovene til studentmassen på 

NMBU, og at vi i tillegg ligger litt foran slik 

at vi også kan møte behovet til kommende 

Ås-travere. Et bærekraftsuniversitet krever 

også et bærekraftig studentsamfunn. Vår 

drift må være åpen, ressursbevisst, 

økonomisk, og rettferdig. Samfunnshuset 

og Aud Max er de "fire veggene" som 

holder studentsamfunnet sammen. Vi må 

sørge for en økonomi som gjør at disse 

veggene er rene, robuste og funksjonelle. I 

tillegg er vi fullstendig avhengig av 

oppdatert og godt samarbeid med NMBU, 

SiÅs og AU, noe jeg mener kjernestyret har 

spesielt ansvar for å følge opp. 

 

Samfunnet i Ås skaper en bedre hverdag 

for studentene på NMBU gjennom den 

innsats, tid og krefter hvert enkelt medlem 

legger ned i felles dugnad for moro, 

samvær og utvikling.  

 

Jeg håper dere vil ha meg med på laget de 

neste to årene! 

 

Godt valg! 

Oskar Aalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentasjon av Inger Johanne Sveen 
 

 

Ærede generalforsamling! 

Mitt navn er Inger Johanne H. Sveen, 

forhenværende NMBU-student, 

nåværende Ås-beboer og opprinnelig 

totning (med et snev av trøndersk aksent). 

Jeg stiller til valg til Kjernestyret fordi jeg vil 

at du og alle fremtidige NMBU-studenter 

skal ha muligheten til å både slå ut håret 

og delta i Samfunns-maskineriet. For at det 

skal være fremtida må Samfunnets midler 

forvaltes med et langsiktig perspektiv, en 

jobb som er tillagt Kjernestyret.  

Jeg er utdannet siviløkonom fra NMBU og 

jobber til daglig som rådgiver i Norges 

Bondelag i Oslo. Bakgrunnen min består 

for øvrig av erfaring fra å ha vært 

styreleder i Norges Bygdeungdomslag, 

styremedlem i Norges Bondelag, 

funksjonær i Gjengsekretariatet på 

Studentersamfundet i Trondhjem, og som 

leder for arrangementet World Logging 
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Championship 2018, blant annet. Gjennom 

dette har jeg styreerfaring fra 

organisasjoner som tenker og planlegger 

med lang tidshorisont, både med 

studentsamfunns-briller og med andre 

briller, og fra landbrukssektoren, som 

gjerne er og bør være en naturlig 

samarbeidspartner for en tidligere Høiere 

Landbruksskole – også i fremtida 

I Samfunnets tjeneste har jeg ledet Pluto 5-

kommisjonen som jobbet frem strategien 

som Samfunnet nå jobber etter, og vært 

ordstyrer på GF i flere runder. I høst har 

jeg også vært med i gjengen som har stått 

for revideringen/rydding/endevending av 

vedtektene som skal behandles nå på 

høstens GF. Jeg vet derfor noe om hvordan 

Samfunnet er skrudd sammen, hva slags 

potensial Samfunnet har og hvilke 

utfordringer man vil ha framover; behovet 

for å forvalte de midlene Samfunnet har til 

rådighet (som har økt mye på relativt kort 

tid) på en god måte, håndtering av en 

voksende studentmasse, noe som betyr 

økt press på kapasiteten på Samfunnet, at 

lokalsamfunnet rundt Samfunnet (Ås) 

vokser, for å nevne noe.   

Studentsamfunnet i Ås har absolutt alle 

muligheter for å vokse seg enda større og 

sterkere, og har en strategi som sier mye 

om hvordan Samfunnets organer generelt 

og Kjernestyret spesielt bør jobbe for at 

Samfunnet skal være et attraktivt tilbud og 

et naturlig samlingssted. Både for 

studenter som har lyst til å bruke 

Samfunnets tilbud innimellom, og for de 

som ønsker å fordype seg i Samfunnets 

tradisjoner med heftig dugnads- og 

organisasjonsarbeid. I langtidsstrategien 

som går til 2025 har man blant annet mål 

om å utnytte gulvarealet enda bedre, bli 

bedre på å skolere komitemedlemmer og 

tillitsvalgte, skaffe to faste hovedsponsorer 

til Samfunnet og ansette en egen daglig 

leder. Kjernestyret skal, sammen med 

resten av styrene, stå for den langsiktige 

forvaltninga som gjør dette mulig. Det har 

jeg lyst til å bidra til.  

Godt valg og god GF! 

Inger Johanne H. Sveen 
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Presentasjon av Espen Eikaas Syljuåsen 

 

Ærede generalforsamling! 

Navnet er Espen Eikaas Syljuåsen og jeg er 

31 år. Jeg er utdannet her på Ås, jobbet 

deretter noen år som journalist, før jeg i 

fjor skiftet beite og nå jobber som 

markedsføringsansvarlig for Norwegian 

Agro Machinery, en av landets største 

importører av landbruksmaskiner. Bosted 

er på Agrarmetropolen. 

Siden Kjernestyret ble opprettet i 2011 har 

jeg forsøkt å bidra med mitt engasjement 

og erfaring, noe jeg fortsatt håper jeg kan 

fortsette med om generalforsamlingen 

ønsker det. Tidligere i min Ås-karriere var 

jeg arrangementssjef i Samfunnsstyret i 

2009, før jeg hoppet inn som 

markedsføringssjef for UKA i 2010. Som 

student studerte jeg økonomi, et 

fagområde jeg mener det er viktig at 

Kjernestyret innehar bra med kunnskap 

om.  

En av Kjernestyrets hovedoppgaver er 

blant annet å bidra til hukommelse i 

organisasjonen, og her mener jeg at jeg 

fortsatt har mye å tilføre. Økonomistyring 

gjennom god budsjettering, jevnlig 

rapportering og ikke minst framleggelse av 

tall på en folkelig, forståelig måte har vært 

noe jeg har brukt, og ønsker å bruke mye 

tid på. 

Av viktige hendelser jeg har vært med på 

gjennom Kjernestyret vil jeg nevne 

samtlige Pluto-kommisjoners arbeid med 

strategi og organisasjonsendringer, NMBUs 

oppsigelse av den forrige driftsavtalen, 

påfølgende inngåelse av ny, samt inngåelse 

av ny eierskapsavtale. Den tredje store og 

svært aktuelle avtalen som absolutt burde 

vært fornyet/endret, det er 

serveringsavtalen. Dagens praksis 

innebærer en ufordelaktig fordeling av 

kostnader og innflytelse over tilbudet. 

Dette har vært en pågående debatt i alle 

mine år på Ås, og bunner ut i at dagens 

praksis ikke har grunnlag i noen form for 

(skriftlig) enighet. Dette er kort og godt en 

kjepphest jeg ønsker å være med å 

forandre. 

Godt valg! 

Espen Eikaas Syljuåsen 
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Valgnemnda 

Til valg stiller:  

✓ Det er ingen forhåndsinnmeldte 

 

 
 
 
 
 
 

Sak 10 Eventuelt 
 

Det er ikke innkommet saker under 

eventuelt 

 


