Referat Store Kanoniske Ensemble 2019
Referent: Niels Henrik Aase
11. februar 2019 kl 16.15 - KJL1 Kjelbygget, Gløshaugen
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1

Theodor synges

Salen stemte i.

2

Godkjennelse av innkallelse

Godkjent.

3

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Ordstyrer: Ellen Helstad.
Referent: Niels Henrik Aase.
Observatører: Martine Lysebo, Scott Bunting, Frøydis Vikestad.
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Godkjenning av møteregler

Debatt: 1 minutts innlegg med opptil to replikker hver på et halvt minutt.
Svarreplikk på et halvt minutt.
Votering: Lovendringsforslag krever 23 flertall, mens forskriftsendrinsforslag
krever 12 flertall (§ 10b og § 13 i Nablas lover). Resultatet annonseres etter hver
votering. Blanke stemmer teller ikke på resultatet, men over halvparten av de
tilstedeværende stemmeberettigede må ha avgitt stemme for at valget skal være
gyldig. Dersom det er et ugyldig valg eller ved stemmelikhet gjennomføres ny
diskusjonsrunde og deretter ny votering. Ved nytt ugyldig valg eller ny stemmelikhet regnes forslaget som avvist.
For at lovendringer og vedtak av forskrifter skal være gyldige må henholdsvis 30 og 20 stemmeberettigede være tilstede. Dersom et forslag består av flere
delforslag stemmes det først om blokkvotering skal gjennomføres. Hvis blokkvotering blir vedtatt, så skal det stemmes om samtlige endringer i forslaget skal
vedtas, hvis blokkvotering ikke vedtas, stemmes det om hvert enkelt punkt i
forslaget.
Valg: Flertall er gitt ved over halvparten av avgitte stemmer, blanke ikke
medregnet. Blanke stemmer teller ikke på resultatet, men over halvparten av
de tilstedeværende stemmeberettigede må ha avgitt stemme for at valget skal
være gyldig.
Ved personvalg med flere enn to kandidater avholdes det cupvotering med
innledende valgrunde der de to kandidatene med flest stemmer går videre til
avsluttende valgrunde, hvor flertall gir seier. Hvis en kandidat får flertall i første
valgrunde, regnes dette som seier.
Salen godkjenner møtereglene ved akklamasjon.
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Godkjenning av dagsorden

Gjennomgang av møteskikk ved ordstyrer. Salen godkjente ved akklamasjon.
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Innmelding av eventueltsaker

Ingen eventueltsaker ble meldt inn.
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Presentasjon av Nablas årsberetning 2016

Nablas årsberetning ble sendt ut sammen med innkallelse til SKE. De forskjellige
delene av årsberetningen ble presentert muntlig av samtlige styremedlemmer,
Alexander Edin Varegg for Produksjonskomitéen, Jenny Marie Ragnhild Andersen for Nablarevyen, Paul Monceyron Røren for Nablas Ølbryggerlaug, SivMarie McDougall for Utfluks, Anne Holst-Dyrnes for PostKom, Marthe Brevig
for ekskursjonskomitéen, Anders Hoel for Koreolis, Henrik Vatn Skaldebø for
Skråttcast, Sindre Stenen Blakseth for The Gravitones, og Aleksander Johnsen
Solberg for The Stokes.

8

Presentasjon av Nablas regnskap og budsjett
2018-2019

Økonomiansvarlig i Nabla, Ella Johnsen, gikk gjennom regnskapet og budsjettet
for Nablas hovedkonto, samt for Arrangementkomitéen, Sindre Stenen Blakseth
for The Gravitones, Silje Anfindesen for Kjellerstyret, Paul Monceyron Røren
for Nablas Ølbryggerlaug, Frøydis Vikestad for Jubileumskomitéen.
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Godkjenning av regnskap og budsjett

Både regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon.
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Valg av revisor

Ella Johnsen ble valgt til som Nablas revisor for budsjettåret 2019.
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Fastsettelse av kontingent 2019-2020

Styret foreslo nåværende sats på 400kr for livsvarig medlemsskap. Det poengteres at det nye styret kan vurdere å øke kontingenten neste år for å følge
inflasjonen. Salen godkjente forslaget ved akklamasjon.
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12.1

Forskriftsforslag
Buffere og reguleringskonto, Vedtatt

Økonomiansvarlig gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget
innebærer å lovfeste hvordan Nablas nyopprettede reguleringskonto skal brukes,
samt lovfeste at Nablas kontoer skal ha en buffer.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 12 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et forskriftsforslag. Forslaget fikk 12 flertall, og ble dermed
vedtatt.

12.2

Fastsettelse av bufferstørrelser, Vedtatt

Økonomiansvarlig gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget
innebærer at størrelsen av Nablas buffere skal fastsettes på generalforsamlingen.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 21 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et forskriftsforslag. Forslaget fikk 12 flertall, og ble dermed
vedtatt.
Ettersom forslaget ble vedtatt, godkjente generalforsamlingen styrets forslag
om bufferstørrelser etter at forslaget ble vedtatt.

12.3

Håndtering av seksuell trakassering, Vedtatt

Leder gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret og Frederick Nilsen.
Forslaget innebærer å ha retningslinjer for hvordan medlemmer av Nabla og
styret skal håndetere seksuell trakassering.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 12 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et forskriftsforslag. Både forslaget om blokkvotering og
forslaget fikk 12 flertall, og hele forslaget ble dermed vedtatt.
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13.1

Lovendringsforslag
Tidfeste generalforsamlingen, Vedtatt

Leder gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget innebærer å
tidfeste generalforsamlingen.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 23 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et lovendringsforslag. Forslaget fikk 23 flertall, og ble dermed
vedtatt.
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13.2

Fjerne medalje-og båndreglementet, Vedtatt

Leder gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget innebærer
å fjerne en henvisning til Nablas medalje-og båndreglement, siden dette dokumentet ikke eksisterer lengre.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 23 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et lovendringsforslag. Forslaget fikk 23 flertall, og ble dermed
vedtatt.

13.3

Formulering av § 3, Vedtatt

Leder gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget innebærer å
omskrive § 3 i Nablas lover, da denne ikke er i stil med resten av lovene.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 23 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et lovendringsforslag. Forslaget fikk 23 flertall, og ble dermed
vedtatt.

13.4

Formulering og formatering av § 11, Vedtatt

Leder gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget innebærer å
omskrive § 11 i Nablas lover, da denne ikke er i stil med resten av lovene.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 23 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et lovendringsforslag. Både forslaget om blokkvotering og
selve forslaget fikk 23 flertall, og hele forslaget ble dermed vedtatt.

13.5

Endring av paragrafnummerering, Vedtatt

Leder gikk gjennom forskriftsforslaget fremmet av styret. Forslaget innebærer å
gjøre § 5.1 i Nablas lover til en egen paragraf.
Valg:
Ordstyrer påpeker at det er nødvendig med 23 flertall for å innføre det nye
forslaget, da dette er et lovendringsforslag. Forslaget fikk 23 flertall, og ble dermed
vedtatt.
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Fastsettelse av fordeling av BN-penger til Excom,
Nablas hovedkonto og fondet

Økonomiansvarlig i BN Marthe Brevig, presenterte årets overskudd i Bedriftskontakten, som var på 255 000 kr. Styrets forslag om at 50 % skal gå til Excom,
40 % skal gå til Nablas hovedkonto, og 10 % skal gå til Nablas fond ble godkjent
ved akklamasjon.
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Sang av Nablasangen

Salen stemte i.

16

Pause

17

Valg av nytt styre

Gjennomgang av valgskikk ved ordstyrer.
Salen godkjenner valgreglementet.
Forhåndsmeldte kandidater:
• Leder: Silje Anfindsen og Even Kjemsås
• Nestleder: Anders Hoel
• Sekretær/Faddersjef: Magnus Wølneberg
• Økonomiansvarlig: Frederick Nilsen og Nanna Berre
• Bedriftskontaktens leder: Martin Johnsrud
• ArrKom-sjef: Nora Antonsen
• Kjellersjef: Christoffer Faugstad og Ida Mari Tranås Hansen
• Ambassadør: Veronica Nordlund
• WebKom-sjef: Knut Andre Grytting Prestsveen
• Redaktør: Andreas Andersen Hennig
Even Kjemsås ble benket til nestleder, men tok ikke benkingen. Mats-Johan
Fagerheim ble benket til ArrKom-sjef, men tok ikke benkingen. Kristoffer Skuland ble benket til Redaktør, men tok ikke benkingen.
Personene som ble valgt til de ulike stillingene er:
• Leder: Silje Anfindsen
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Valg av Nablakomponenter til fondstyret

Innledning ved Nina Salvesen som fortalte om søknadene Nablas fond har behandlet de siste årene. Det skal velges tre komponenter til fondet. Det var ingen
forhåndsmeldte kandidater. Kristoffer Skuland ble benket, men tok ikke benkingen. Aleksander Johnsen Solberg benket seg selv, Nanna Berre og Daria
Barjaktarevic ble benket og tok benkingen. Disse tre kandidatene ble valgt ved
akklamasjon.
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Valg av programtillitsvalgt

Nytt av året skulle det velges to programtillitsvalgte for fysikk- og matematikkstudiet under Nablas generalforsamling. Det var ingen forhåndmeldte kandidater, men Inga Konow og Frøydis Vikestad benket seg selv. De ble begge valgt
ved akklamasjon.
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Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn.
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Kritikk av møtet

• Kritikk til fondstyret for manglende forberedelse.
• Ros til WebKom for god gjennomføring.
• Ros til ordstyrer.
• Kritikk for manglende utnevnelse av forsanger.
• Ros til styret for jobben de har gjort det siste året.
• Ros til økonomiansvarlig og andre som gikk gjennom budsjett og regnskap.
• Kritikk til styret for at generalforsamlingen startet et kvarter for sent.
• Ros til alle som stilte til stillinger.
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Møtet heves

Leder hever møtet.

23

Protokoll

• Det ble kommentert at det ikke er ønskelig at Kjellerstyret skal få en ekstra
sosial pot som sponses av inntekt fra pant, slik som det er budsjettert i
Kjellerstyrets regnskap. En sosial pot til hver komité sponses allerede av
Nabla, og noen anså dette som en urettferdig fordel for Kjellerstyret.
• Nablas fond vil få betraktelig mye mer økonomisk spillerom det kommende
året. Det bes derfor om at fondet må trå varsomt for å ikke bruke mer
penger enn nødvendig.
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