
Spanskrørets generalforsamling  13. mars 2014 
 
Madeleine blir valgt til ordstyrer 
Øistein blir valgt som referent 
Therese og Andreas blir valgt som tellekorps 
 
61 personer med stemmerett  
 
FTR informerer om NT, Studentrådet, studenttinget og SPR. 
To kandidater Camilla Øvstebø og Tjerand Silde stiller til SPR.  
 - Tjerand: Matte og fysikk, interessert i å påvirke studieløpet.  
 - Camilla: Kjemi og Biologi, vil representere førsteklasse. 
 
Hanne informerer om valgt til studentrådet. Frist  27. mars 
Camilla vant valget med 32 stemmer.  
 
Årsberetning  

 Rektor: Jobbet hardt, fått kontor på Moholt. Første offisielle komiteopptak 
 Inspektør: Vært med her og der, spanskrøret er i vekst.  
 Personalansvarlig: Arrangert de store sosiale sammenkomstene, Immball, åre, 

julebord, hobbyklubb.  
 Gymlærer: Eneste uavgjortkamp, tredjeplass kvalifiseringsrittet, skitur med 2.  
 Bibliotekar: Faglig seminar førstkommende lørdag 
 IT-sjef: Hindret spam, og ny nettside 
 Faddersjef: Applaus til fadderkomite. Ønsker at neste faddertid blir enda bedre 
 Jubileumsansvarlig: Royal Garden, onsdag skal gi ut jubileumsvitnemålet, kontakt 

med alumni, søkt om penger. Trenger nok flere folk etter sommeren og ber folk 
sette av 27. september. 

 
Regnskap 
 Gått 3207 i underskudd, men dette er forventet. Siden vektorpenger ble brukt, 
gikk ca 30 000 i overskudd forrige året. Vektorprogrammet og studentrådet som har 
gjort at vitnemålet har gått rundt. Har ca 65 000 på konto til neste periode.  
 
 
Endring av vedtekter 
 
I forhold til jubileet så har styret gått igjennom vedtektene. Disse er utdaterte og styret 
ønsker å forbedre disse. Leder og nestleder går igjennom paragraf for paragraf.  
 
§ 2 -  Godkjent 
$ 3 Medlemmer – Godkjent 
§ 5 Æresbevisninger – Godkjent 
§ 6 Det Eldste Rådet – Godkjent  
$ 7 Kontingent – Godkjent  (Endre fra Kontingent til Medlemsavgift i §1) 
§ 8 Generalforsamling – Godkjent (Endre medlemmer til studerende medlemmer) 
§ (6) Styret – (Gymlærer mangler / fjerner It-sjef / Elevrådsleder sitter til neste 
generalforsamling, 5 medlemmer for å være beslutningsdyktig)   - Godkjent 



 §10 Valg  
 
Det diskuteres om elevrådsleder skal velges inn av styret eller av førsteklasse.  
Madelen styrer debatten.  Argumenter mot er at det er hektisk i faddertiden, første har 
ikke bygget et stort nettverk og kjenner ikke alle. Det er vanskelig å ha en avstemning, 
laber oppslutning., styret er hovedsakelig 2 som har kontakt med første.  
Flere vil selv velge sitt talerør selv, og ikke av styret. At en plutselig får en person som en 
skal forholde seg til. Det blir skriftlig valg 
 
Styret vant og får velge elevrådsleder  
 
§11 Komiteer – (utvnevner og avslutter) - Godkjent 
§12 Endring av Spanskrørets vedtekter - Godkjent 
 

Valg 
 
Rektor: Stein Olav Romslo stiller som kandidat.  Stemmes inn ved akklamasjon 
Inspektør: Anna Støvneng, Tom André Hansen og Øistein Søvik stiller som kandidater. 
Anna vant  
Kontorsjef : Ole Christian Sørensen stiller som kandidat.  Stemmes inn ved akklamasjon. 
Redaktør: Didrik Hopen og Marte Jakobsen stiller.  Marthe vant. 
Fagleder: Ida Møller og Birgitte Fisketjøn stiller. Birgitte vant.  
Vaktmester:  Øyvind Paulsen og Øistein Søvik stiller. Øyvind vant. 
Gymlærer:  Ola Elfmark og Kristian Rye stiller. Ola vant 
Personalansvarlig:  Marianne Sekkenes og Siri Dahle stiller. Siri vant.  
Fadderansvarlig: Line Eide og Lars Klingenberg stiller. Larst vant. 
 

Nytt styre 
 
Rektor: Stein Olav Romslo 
Inspektør: Anna Støvneng 
Kontorsjef: Ole Christian Sørensen 
Redaktør: Marte Jakobsen 
Fagleder: Birgitte Fisketjøn 
Vaktmester: Øyvind Paulsen 
Gymlærer: Ola Elfmark 
Personalansvarlig: Siri Dahle 
Fadderansvarlig:  Lars Klingenberg 
 
Madeleine sier noen passende ord, om studentpolitikken og takker for at alle er så 
engasjerte. Øyvind Paulsen sier noe upassende ord, om menn, drikking, sang og 
kjelleren.  


