
 1 

Møteinnkalling til Oppstyrets generalforsamling 

 

 

Utvalg: Oppstyrets generalforsamling 

Møtested: Klasserom 1, Havnegata 5 

Møtedato: Onsdag 29.09.2021 

Tidspunkt: 16:00-18:00 

 

 

 

Onsdag 29. september kl. 16 avholder Oppstarten – Fadderodningen ved UiT Harstad sin 

generalforsamling. Alle bachelor-studenter ved UiT i Harstad som har betalt semesteravgift 

har stemmerett på generalforsamlingen, og 1. og 2. års studenter kan stille til valg under 

generalforsamlingen eller registrere seg som fadder. 

 

 

 

 

 

 

Saksliste 

Saksnr Tittel / Beskrivelse Sakstype 

001 

002 

003 

Valg av Ordstyrer 

Valg av referent 

Valg av protokollunderskrivelse 

Vedtak 

Vedtak 

Vedtak 

004 Godkjenning av regnskap for forrige periode Vedtak 

005 Beretning for Oppstarten 2021 Orientering 

006 Vedtektsendringer Vedtak 

007 Valg av styremedlemmer Vedtak 

008 Eventuelt Vedtak 
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SAKSFRAMLEGG 

 

Til:       Møtedato:   Sak: 

Oppstyrets generalforsamling   29/9/2021   001 

 

Valg av Ordstyrer 
 

Innstilling til vedtak: 

Oppstyrets generalforsamling velger ordstyrer til generalforsamlingen høsten 2021 basert på 

forslag som fremkommer i møtet. 

 

Bakgrunn: 

I denne saken skal Generalforsamlingen velge ordstyrer for møtet. Den norske akademiske 

ordbok omtaler en ordstyrer som en «substantiv person som leder et møte, en debatt (ved å 

sørge for at dagsorden følges, reglene for debattinnlegg overholdes o.l.)». 

 

Oppstyret foreslår Stine Helen Rosenkranz som ordstyrer under generalforsamlingen. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:      Møtedato:  Sak: 

Oppstyrets generalforsamling  29/9/2021  002 

 

Valg av referent: 
 

Innstilling til vedtak: 

Oppstyrets generalforsamling velger referent til generalforsamlingen høsten 2021 basert på 

forslag som fremkommer i møtet. 

 

Bakgrunn: 

I denne saken skal generalforsamlingen velge referent for møtet. Den norske akademiske 

ordbok beskriver en referent som en «substantiv person som har som sin oppgave å referere 

(et møte e.l., ...)». 

 

Oppstyret foreslår Lucas Gjerstad som referent under generalforsamlingen. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:      Møtedato:   Sak: 

Oppstyrets generalforsamling  29/9/2021   003 

 

Valg av protokollunderskrivelse: 
 

Innstilling til vedtak: 

Oppstyrets generalforsamling velger to stykker til underskriving av protokoll basert på forslag 

som fremkommer på møtet. 

 

Bakgrunn: 

I denne saken skal generalforsamlingen velge to personer som skal skrive under protokollen 

på slutten av møtet. Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person, valgt 

av generalforsamlingen blant dem som er til stede. 

 

Oppstyret foreslår Tone Christoffersen og Katrine Henriksen. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:       Møtedato:  Sak: 

Oppstyrets generalforsamling   29/9/2021  004 

 

Godkjenning av regnskap fra forrige periode: 
 

Innstilling til vedtak: 

Oppstyrets generalforsamling skal i denne saken godkjenne regnskapet fra Oppstyret 2021. 

 

Bakgrunn: 

Økonomiansvarlig Lucas Gjerstad har utarbeidet regnskapet for forrige periode. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:      Møtedato:  Sak: 

Oppstyrets generalforsamling  29/9/21  005 

 

Beretning for Oppstarten 2021: 
 

Innstilling til vedtak: 

Oppstyret skal i denne saken orientere beretningen for Oppstarten 2021.  

 

Bakgrunn: 

Årsberetningen skal supplere årsregnskapet med tilleggsopplysninger og forklaringer for å gi 

regnskapsbrukerne et utgangspunkt for å bedømme studentorganisasjonen Oppstyret sin 

stilling, resultat og risiko. 

 

Under Oppstarten 2021 har Oppstyret bestått av Stine Helen Rosenkranz som leder og 

fadderansvarlig, Sarah Alapnes som nestleder, Lucas Gjerstad som økonomiansvarlig, Katrine 

Henriksen som kommunikasjonsansvarlig og Kristin Helen Andreassen som styremedlem. 

 

Oppstarten 2021 inneholdt 18 arrangementer (da ikke talt med de Samskipnaden arrangerte), 

omtrent 70 faddere og 216 påmeldte fadderbarn. 

 

Arrangementene forbi gikk smertefritt, for utenom to avlysninger: Zumba og Grottevandring. 

Zumba fordi for få av de påmeldte møtte opp til arrangementet, mens Grottevandring fordi 

Aktiv Events AS var blitt dobbelbooket og ikke hadde mulighet til å gjennomføre. 

Alt i alt var Oppstarten 2021 en suksess. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:       Møtedato:  Sak: 

Oppstyrets generalforsamling   29/9/2021  006 

 

Vedtektsendringer: 
 

Innstillinger til vedtak: 

Oppstyrets generalforsamling skal i denne saken vedta eller ikke vedta endringsforslagene til 

Oppstyrets vedtekter, som er innsendt av Samskipnaden. 

 

Bakgrunn: 

Oppstarten ble frem til 2018 drevet av Samskipnaden. Da vedtekter for studentforeningen 

Oppstarten ble skrevet, var Samskipnaden med på utformingen av dem. Intensjonen var at 

vedtektene skulle gi en ekstra trygghet for den nye studentforeningen når det gjelder 

Samskipnadens ansvar og rolle. 

 

I ettertid ser vi at flere av vedtektene juridisk sett er ugyldige. En studentforening kan ikke 

pålegge andre organisasjoner spesifikke oppgaver eller ansvar i sine vedtekter. Samskipnaden 

er en viktig støttespiller for Oppstarten, og oppgaver og ansvar bør heller ivaretas i en 

samarbeidsavtale mellom Samskipnaden og Oppstarten heller enn at de er vedtektsfestet. 

 

Endringsforslagene omhandler et punkt under temaet Mistillit og et punkt under temaet 

Oppløsning. Oppstyret stiller seg positiv til Samskipnadens endringsforslag. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:       Møtedato:  Sak: 

Oppstyrets generalforsamling   29/9/2021  007 

 

Valg av styremedlemmer: 
 

Innstilling til vedtak: 

Generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer for Oppstyret 2022. Styremedlemmene 

velges ut fra forslag som fremkommer på møtet. 

 

Bakgrunn: 

I denne delen av møtet skal generalforsamlingen velge nye styremedlemmer til rollene leder, 

nestleder, fadderansvarlig, økonomiansvarlig og kommunikasjonsansvarlig for Oppstyret 

2022 som skal planlegge og gjennomføre Oppstarten høsten 2022. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Til:       Møtedato:  Sak: 

Oppstyrets generalforsamling   29/9/2021  008 

 

Eventuelt: 
 

Innstilling til vedtak: 

Oppstyrets generalforsamling kan i denne saken fremme saker eller åpne diskusjoner. 

 

Bakgrunn: 

Denne saken åpner for at Oppstyrets generalforsamling kan stille spørsmål, ta opp en sak eller 

lignende. 


