
Kultura - Årsmøte 2019  
Protokoll 

 
Tilstede: Maria Kingman, Alexander K. Olsen, Ida Helene Skorge, Christina Coco, Marita 
Seim, Christina Edelsteen, Tor-Einar Siebke, Arunas Palionis, Andreas Bakken, Simen A. 
Knutssøn, Kristin Marie Singstad, Astrid Eidhammer Austrheim, Guri Vatne, Emil Hagen, 
Morten Bugge, Ida Merete Johannessen, Jannicke H. Løvik, Ingrid Marie Kristoffersen, Liv M. 
Hansen, Inga S. Eidshaug, Helene E. Isaksen, Sara Sæbø Dyrli, Thea Emilie Dyrli, Vilde Nes, 
Peter N. S. Finsås, Tale Selstad Gjervan, Pål Øien, Mohamud Said, Stefan Kaliski, Mikkel 
Frengstad, Ingrid Marie Sylte Isachsen, Karen Elkjær.  
 
1. Konstituering 
Åpning ved leder.  
Innkalling.  
Vedtak: Godkjent. 
Dagsorden.  
Vedtak: Godkjent  
Møteledelse. 
Styrets forslag: 
Ordstyrer: Karen Elkjær  
Referent: Ingrid Marie Sylte Isachsen  
Vedtak: Forslag ikke realitetsbehandlet.  
Karen Elkjær, forslag:  
Ordstyrer: Ingrid Marie Sylte Isachsen 
Referent: Karen Elkjær 
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon.  
Protokollunderskriver: Marita Seim  
Protokollunderskriver: Christina Edelsteen  
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon.  
 
2. Årsmelding og aktivitetsplan.  
Leder la frem årsmelding 2018 og aktivitetsplan 2019. 
Årsmelding 2018 
Vedtak: Godkjent.  
Aktivitetsplan 2019 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
3. Regnskap og budsjett 
Økonomiansvarlig la frem regnskap 2018 og budsjett 2019.  
Regnskap 2018 



Simen A. Knutssøn, forslag: 
Summen for pizza på årsmøtet justeres opp slik den blir riktig.  
Vedtak: Vedtatt.  
Regnskap 2018 med vedtatte endringer. 
Vedtak: Godkjent 
Budsjett 2019  
Tor-Einar Siebke, forslag: 
Det legges inn 5000 i inntekter til fadderuka og 5000 i utgifter.  
Vedtak: Vedtatt  
Budsjett 2019 med vedtatte endringer.  
Vedtak: Vedtatt.  
 
4. Statutter 
Samtlige forslag ble levert av Tor-Einar Siebke: 
1. Alle rent språklige endringer vedtas, ref forslagsheftet: 
Vedtak: Vedtatt 
2.  § 1.3 Styret, første avsnitt. 
Foreningen ledes av et styre som skal stå ansvarlig for den daglige driften av foreningen og 
som til enhver tid skal bestå av minst fem medlemmer. Styret skal bestå av følgende 
medlemmer; leder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementansvarlig og sekretær. Det bør 
også velges minst to styremedlemmer som kan bistå de andre medlemmene av styret i 
deres oppgaver. Ingen av disse vervene kan kombineres. Alle medlemmer av styret velges til 
sine spesifikke verv ved foreningens årsmøte.  
Vedtak: Vedtatt 
3. § 1.3 Styret, siste avsnitt.  
 Alternativ 1: Styret er vedtaksdyktig når minst ⅔ av styret er tilstede. 
 Alternativ 2: Styret er vedtaksdyktig når minst ½ av styret er tilstede.  
Ved alternativ votering fikk alternativ 1 flertall.  
Ved votering mellom alternativ 1 og eksisterende statutter fikk alternativ 1 flertall.  
Vedtak: Alternativ 1 vedtatt 
4. § 1.3.1 Ansvarsområder, ledd b)  
Nestleder er leders stedfortreder og skal bistå lederen i deres arbeid.  
Vedtak: Vedtatt 
5. § 1.3.1 Ansvarsområder, ledd e)  
Sekretær er referent ved årsmøtet og styremøter. Sekretær er ansvarlig for å gjøre referater 
tilgjengelig for styrets medlemmer, holde orden på foreningens dokumenter og driften av 
foreningens kommunikasjonskanaler.  
Vedtak: Vedtatt 
6. § 1.3.2 Historisk samarbeidsrepresentant 

Styret har anledning til å ta inn en representant fra andre styrer ved historisk institutt 
i en fast posisjon som skal inneha sin stilling så lenge det sittende styret eksisterer. 



Vedkommende skal fungere som en ambassadør, observatør og bindeledd mellom de to 
linjeforeningene for å fremme samarbeid og forbrødring på tvers av studieprogrammene 
ved historisk institutt. Styret kan ikke kreve at representanten påtar seg arbeid på vegne av 
linjeforeningen som går utover det originale ansvarsområdet, men representanten kan 
frivillig velge å selv påta seg slikt arbeid.  

Om eksterne styrer i linjeforeninger ved historisk institutt ønsker en representant i 
styret skal de helst sende beskjed til linjeforeningens generalforsamling slik at det nye styret 
kan vedta om de ønsker representanten så snart de konstituerer seg. Det eksterne styret 
har selv rett til å utpeke hvem de ønsker av sine egne medlemmer som representant og 
vedkommende bør derfor være en del av det eksterne styret. Det er så opp til styret i 
linjeforeningen å godta om de ønsker representanten fra det eksterne styret. Det er ikke 
noe problem om samme person sitter som representant for flere styrer eller allerede er 
medlem av styret. 

Om styret ikke ønsker en representant skal posisjonen ikke fylles. Styret kan også 
kreve at det eksterne styret velger en annen som representant om de ikke ønsker den det 
eksterne styret først har utpekt. Når styret først har godkjent representanten sitter 
vedkommende ut perioden. Eksterne styrer kan også sende forespørsel om styret ønsker en 
representant utenom generalforsamling om det forekommer forhold som gjør det tungvint 
eller lite hensiktsmessig å fremme dette forslaget   

Representanten har møte, tale og forslagsrett på alle styremøter i linjeforeningen. 
Det er ikke krav om oppmøte, men det etterstrebes at representanten opprettholder en 
jevn kontakt med styrene i begge de to linjeforeningene som inngår samarbeidet og er 
tilstede på møter hvor det diskuteres saker hvor samarbeid og kommunikasjon mellom de 
to foreningene er fordelaktig. 

Representanten kan bli bedt om å forlate styremøtet om det skal diskuteres saker 
hvor sensitiv eller taushetsbelagt informasjon skal diskuteres om styret ønsker dette. 
Representanten har ingen stemmerett ved styrets vedtak i kraft av denne posisjonen. Om 
ikke annet er spesifisert i denne paragraf så er representanten underlagt de samme regler 
og plikter som øvrige medlemmer av styret. 

Studentutvalget i fortidsminneforeningen avd. Trondheim har også anledning til å 
fremme en representant til styret på samme måte som linjeforeningene ved historisk 
institutt. 
Vedtak: Vedtatt 
7. § 1.4 Medlemmer og medlemsavgift, første avsnitt 
Medlemsavgiften er fastsatt til 150 kr. Ved betalt medlemsavgift mottar man medlemskap i 
foreningen som varer fra betalingsdato og frem til starten av neste høstsemester. 
Vedtak: Vedtatt 
8. § 1.4 Medlemmer og medlemsavgift, andre avsnitt.  
Alle betalende medlemmer kan få et medlemsbevis. Beviset gir rabatt ved enkelte 
arrangementer og rett til gjeldende medlemsfordeler.  
Vedtak: Vedtatt 



9. § 1.6 Om årsmøter og ekstraordinære årsmøter, ledd a) 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  
Vedtak: Vedtatt 
10. § 1.6 Om årsmøter og ekstraordinære årsmøter, ledd e) 
Alle betalende medlemmer i foreningen har stemmerett på årsmøtet jf. § 1.4 - medlemmer, 
tredje ledd.  
Vedtak: Vedtatt 
11. § 1.6 Om årsmøter og ekstraordinære årsmøter, ledd g) 
Årsmøtet velger medlemmer til foreningens styre for ett år. Jf § 1.3 - Styret for detaljer om 
styrets oppbygning.  
Vedtak: Vedtatt 
12. § 1.6.1 Årsmøtets dagsorden, ledd a)  
Punkt 2. Navneopprop strykes. Resterende punkt flyttes et hakk opp.  
Vedtak: Vedtatt 
13. § 1.6.1 Årsmøtets dagsorden, ledd h) 
Valg av minimum fem styremedlemmer for ett år.  
Vedtak: Vedtatt 
14. § 1.6.2  
Tittel: § 1.6.2 Publisering av foreløpig dagsorden 
 Vedtak: Vedtatt 
15. § 1.6.3 Forslag om statuttendringer, ledd a) 
Forslag fra medlemmer om nye saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 
syv dager før årsmøtet.  
Vedtak: Vedtatt 
16. § 1.6.3 Forslag om statuttendringer, ledd b) 
Forslag om statuttendringer fra medlemmer må være styret i hende senest syv dager før 
årsmøtet.  
Vedtak: Vedtatt 
17. § 1.6.5  
Tittel: Vedtaksdyktighet ved statuttendring 
Vedtak: Vedtatt 
18. § 1.6.5  
Tittel: Møte- og talerett for eksterne deltakere ved årsmøtet 
Vedtak: Vedtatt 
 
5. Innkommende saker 
Ingen saker innkommet.  
 
6. Valg 
Leder: Ida Helene Skorge 
Nestleder: Tor-Einar Siebke 



Økonomiansvarlig: Inga S. Eidshaug 
Sekretær: Ingrid Marie Kristoffersen 
Arrangementansvarlig og faddersjef: Morten Bugge 
Styremedlem: Christina Coco 
Styremedlem: Guri Vatne 
Styremedlem: Astrid Eidhammer Austrheim 
Styremedlem: Ida Merete Johannessen  
Styremedlem: Liv M. Hansen 
Styremedlem: Helene E. Isaksen 
Styremedlem: Peter Nicolai Finsås 
 
Vedtak: Hele styret ble valgt med akklamasjon.  
 
 
 
Sted/ Dato:     Signatur: 

Marita Seim 

 
 
Sted/Dato:    Signatur: 

Christina Edelsteen 

 


