
 

 

 

Møteprotokoll  

Spanskrørets Generalforsamling 
 

14.11.2022 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Spanskrøret 
 



 

1 2 - 
Ordinær generalforsamling for Spanskrøret linjeforening 

 
 
Generalforsamlingen ble avholdt 14.11.2022 18.15 - XXXX i Auditorium 
R7, Realfagbygget.   
 
Møtet åpnes av leder Erle Reiten Almåsbakk kl.18.15 
 
 
Sak 1: Åpning ved Rektor Erle Reiten Almåsbakk 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste  
a) Innkalling  
 Merknader til innkallingen: Ingen 
 Innkallingen godkjennes med ovenfornevnte merknad.  
b) Saksliste 
 Merknader til dagsorden: Ingen 
 Dagsorden godkjennes uten merknader 
 
Sak 3: Godkjenning av møteleder, referent og tellekorps 
a) Valg av møteleder  
 Styret innstiller på Vegard Haraldstad som ordstyrere 
 Valgt ved akklamasjon  
b) Valg av referent 
 Styret innstiller på Jonas Nilsen og Håkon Ulvik som referent 
 Valgt ved akklamasjon  
c) Valg av tellekorps 
 Styret innstiller på Amanda Fagerland Farrag og Victoria Holmstad-Solberg som 
tellekorps  
 Valgt ved akklamasjon  
 
Sak 4: Oppmøteregistrering 
Antall stemmeberettigede ved møtestart: 80  
 
 
Sak 5: Forslag til vedtektsendringer  
 
Forslag til endring av vedtekt:  
 
§4 Generalforsamling 
 
Endres fra: 
Generalforsamlingen er linjeforeningen Spanskrørets øverste organ, og skal avholdes minst én 
(1) gang i året. Generalforsamlingen ledes av ordstyrer. Under generalforsamlingen skal 
stemmeberettigede, innkalling, saksliste og eventuelle vedtektsendringer behandles. 
Årsberetning og regnskap for året skal legges frem og budsjettforslag for neste år skal 
godkjennes, samt at valg av nytt hovedstyre for kommende år skal gjennomføres 
 
Endres til: 
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Generalforsamlingen er linjeforeningen Spanskrørets øverste organ, og skal avholdes en (1) 
gang i semesteret. Under hver generalforsamling skal stemmeberettigede, innkalling og 
saksliste behandles.  
Generalforsamlingen avholdt i vårsemesteret er heretter omtalt som årsmøtet og 
generalforsamlingen avholdt i høstsemesteret er heretter omtalt som valgmøtet.  
Årsmøtet skal avholdes innen midten av februar. Årsberetning og regnskap for foregående år 
skal legges frem, og budsjettforslag for inneværende år skal godkjennes ved kvalifisert 
flertall.  
Valgmøtet skal avholdes i løpet av november. Ved dette møtet skal valg av nytt hovedstyre 
for neste periode gjennomføres og det er kun ved valgmøte eventuelle vedtektsendringer kan 
behandles.  
 
Forslaget ble vedtatt ved bruk av preferansevalg  
 
Forslag til endring av vedtekt:  
 
§ 5.1 Hovedstyret  
 
Endres fra: 
Hovedstyret er linjeforeningens utøvende organ og skal jobbe for å oppfylle Spanskrørets 
formål. Hovedstyret sitter fra 1. januar til 31. desember, foruten faddersjef som sitter fra 1. 
januar til 30. september og elevrådsleder som sitter fra fadderperiodens slutt til 31. desember. 
Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst seks (6) av medlemmene er tilstede. Ved 
stemmelikhet i Hovedstyret har Rektor dobbeltstemme. Ingen kan inneha to eller flere 
stillinger i Hovedstyret. Hovedstyret skal utnevne en Kulturkontakt blant dets medlemmer. 
Avtroppende innehaver av et verv plikter seg å skrive erfaringsskriv for sin stilling. 
 
Endres til: 
Hovedstyret er linjeforeningens utøvende organ og skal jobbe for å oppfylle Spanskrørets 
formål. Hovedstyret sitter fra 1. januar til 31. desember, med en pliktig overtakelsesperiode 
fra 1. januar- 15. februar. Unntak fra dette er elevrådsleder som sitter fra fadderperiodens slutt 
til 31. desember. I overtakelsesperioden skal det avtroppende hovedstyret sammen med det 
nye hovedstyret sette opp budsjett for det inneværende året på felles styremøter, og 
gjennomføre erfaringsoverføring. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst seks (6) av 
medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet i Hovedstyret har Rektor dobbeltstemme. Ingen 
kan inneha to eller flere stillinger i Hovedstyret. Hovedstyret skal utnevne en Kulturkontakt 
blant dets medlemmer. Avtroppende innehaver av et verv plikter seg å skrive erfaringsskriv 
for sin stilling. 
 
Forslaget ble vedtatt ved bruk av preferansevalg  
 
 
Forslag til endring av vedtekt:  
 



 

3 2 - 
Ordinær generalforsamling for Spanskrøret linjeforening 

§ 7.1 Regnskap 
 
Endres fra: 
Spanskrørets regnskapsår går fra 1. november til 31. oktober, og regnskapet føres av 
Økonomiansvarlig 
 
Endres til: 
Spanskrørets regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember, og regnskapet føres av 
Økonomiansvarlig. Avtroppende økonomiansvarlig har ansvar for å sluttføre regnskap og 
presentere det på årsmøte. 
 
Forslaget ble vedtatt ved bruk av preferansevalg  
 
Som følge av de vedtatte vedtektsendringene vil ordlyden også endres fra 
“Generalforsamling” til “årsmøte” eller “valgmøte” i disse paragrafene: 
 
§4.5, §4.1, § 4.6, §5.1.5, §5.2.1 

 

Sak 6: Regnskap og budsjett 

Grunnet vedtektsendringene som ble vedtatt ble ikke budsjett og regnskap gått gjennom. Det 
vil bli gjort på årsmøte i februar 

  
Sak 7: Årsberetning 
 
Hovedstyret gikk gjennom hva de hadde gjort i året som hadde gått. 
 
 
Sak 8: Valg  
 

a. Rektor 
Amalie Vassbotn og Olav Magnus Knutsen stiller. 
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Olav Magnus Knutsen ble valgt.  
 

b. Inspektør 
Håkon Aaland og Mariken Gjernes stiller. 
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Håkon Aaland ble valgt. .  
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c. Økonomiansvarlig 
Sten Kristian Høitomt stiller.  
Det ble stilt spørsmål til kandidaten.  
 
Sten Kristian Høitomt ble valgt. 
 

d. Kontorsjef 
Martin Tørseth og Hermann Wahlberg stiller.  
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Hermann Wahlberg ble valgt.  
 

e. Personalansvarlig 
Sander Nicolai Andersen og Herdis Eline Oftebro stiller. 
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Herdis Eline Oftebro ble valgt.  
 

f. Bibliotekar 
Fredrik Aa. Andersen og Aurora Seville Jessen stiller.  
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Aurora Seville Jessen ble valgt.  
 

g. IKT-ansvarlig 
Teo Lindstrøm Moura, Christian Bjørgum Bjørnaas og Thea Toll Engebretsen stiller. 
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Thea Toll Engebretsen ble valgt.  
 

h. Kontaktlærer 
Alexander Pepevnik, Sander Andersen, Mia Moe, Mariken Gjernes og Abisanth Rajamohan 
stiller.  
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Mariken Gjernes ble valgt.  
 

i. Fagleder 
Lea-Sofie Thomsen Lie og Emma Danevad stiller. 
Det ble stilt spørsmål til kandidatene. 
Emma Danevad ble valgt. 
 

j. Gymlærer 
Isak Einvik og Ådne Aspheim stiller. 
Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  
 
Isak Einvik ble valgt.  
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k. Jubileums-sjef 

Ingrid Darell Holm, Sander Nicolai Andersen og Lea-Sofie Thomsen Lie stiller. 

Det ble stilt spørsmål til kandidatene.  

Ingrid Darell Holm ble valgt.  

 
Sak 8: Eventuelt 
 
Ingen innkommende saker.  
 
Rektor Erle Almåsbakk avsluttet møtet. 
Møtet ble hevet kl. 23.42 
 
 
Underskrifter og protokollmerknader:  
 

 
____________________________________ 
(Underskrift av Leder, Erle Reiten Almåsbakk) 

 
 
 
________________________________________ 
(Underskrift av Referent, Jonas Nilsen) 
 
 
Underskrifter fra protokollkontrollørene:  
 
 
 
________________________________________ 
(Sten Høitomt) 
 
 

 
________________________________________ 
(Didrik Lønvik) 
 
 
________________________________________ 
(Ferdinand Marnburg) 
 
 


