Referat Det Store Kanoniske Ensemble 2021
Referent: Petter Jeppesen Giørtz
15. februar 2021 kl 16.15 - Zoom, Trondheim
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1

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

De følgende personene ble valgt ved akklamasjon.
Ordstyrer: Petter Jacobsen
Referent: Petter Jeppesen Giørtz
Observatør: Brynjar Mæhlum

2

Godkjenning av innkalling

Innkallingene ble godkjent uten merknader.

3

Godkjenning av Nablas forretningsorden

Ordstyrer gikk gjennom møteregler for digitalt SKE.
Godkjent ved akklamasjon.

4

Godkjenning av dagsorden

Én endring ble gjort i forkant av godkjenningen der sak 20 og 21 fra dagsorden
byttet plass.
Godkjent ved akklamasjon.

5

Innmelding av eventueltsaker

Ingen eventueltsaker ble innmeldt.

6

Presentasjon av Nablasårsberetning 2020-2021

Frederick Nilsen, leder, gikk gjennom de viktigste punktene fra årsberetningen.
Det viktigste fra året som er gått er:
• Overgang til mange digitale arrangementer som følge av koronapandemien.
• Ny PR-Sjef stillingen som nå er en del av styret
• Ekskursjon for kull 17 og 18 er planlagt til 5. klasse i stedet for 3. klasse.
• Opprettelsen av de nye undergruppene KultKom, Klatregruppa og NAV.
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7

Endring av regnskapsår

Evy Gjedrem, økonomiansvarlig, presenterte styrets forslag om endring av regnskapsår. Endringen innebar å sette Nablas regnskapsår til å gå fra 1. juli til 30.
juni. Forslaget ble begrunnet med at dette hjelper Nabla medå følge bokføringsloven
som enhver organisasjon er forpliktet til å følge. Forslaget er også viktig for å
få en god overgang til Visma eAccounting som regnskapsføringsprogram, samt
at det sammenfaller bedre med organisasjonens økonomiske aktivitet. Bedriftskontakten Nabla vil ha det samme regnskapsåret. Det påpekes at endring av
regnskapsår vil gjøre det vanskeligere å budsjettere ved samme tidspunkt som
tidligere.
Forslaget godkjennes ved 88 stemmer for, 2 mot og 7 blanke.

8

Særskilt behandling av ubrukte midler som
følge av korona

Frederick presenterte styrets forslag til behandling av oppsparte midler. Vedtaket lød som følger:
1. Det store kanoniske ensemble godkjenner at følgende ubrukte midler fra
2020 videreføres til 2021-regnskapet i stedet for å regnes som overskudd:
a. Støtte til Nabladet á 5 500 kr
2. Nablas overskudd á 36 143,46 kr videreføres til 2021-regnskapet i stedet
for å overføres til fondet.
3. Det store kanoniske ensemble godkjenner å fordele 60 % av BNs kommende
overskudd til ekursjonskomitéen og 0 % til fondet, i stedet for de lovfestede
satsene på 50 % til ekursjonskomitéen og 10 % til fondet.
4. Fondsstyret i 2022 forholder seg til den samme grense for sum av innvilgede
søknader som fondsstyret i 2021.
Vedtaket godkjennes ved 83 stemmer for, 3 mot og 6 blanke.

9

Fastsettelse av fordelingen av BN-penger

Bedriftskontakten Nabla ved Amund Bergset presenterte fordelingen av Bedriftskontakten Nablas overskuddspenger fra regnskapsåret 2019/2020.
Godkjent ved 72 stemmer for, 2 mot og 11 blanke.
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Presentasjon av Nablas regnskap 2020, og
budsjetter for 2021 og 2021/22

Evy presenterte Nablas regnskap og budsjett for hovedkonto og flere av undergruppene. Restendede undergrupper som ble presentert var:
• Kjellerstyret v/Lars August Olsen.
• The Gravitones v/Markus Trætli.
• The Stokes v/Anja Burtonwood.
Det var ingen spørsmål til regnskap eller budsjett.

11

Fastsettelse av bufferstørrelser

Forslaget var å ikke gjøre noen endringer på bufferstørrelsene.
Godkjent ved 68 stemmer for, 1 mot og 11 blanke.

12

Fastsettelse av kontingent 2021

Forslaget var å ikke gjøre noen endringer på kontingenten, som er på 420 kroner.
Godkjent ved 74 stemmer for, 3 mot og 2 blanke.

13

Godkjenning av Nablas regnskap 2020

Ingen nye innspill ble presentert før avstemningen.
Godkjent ved 73 stemmer for, 0 mot og 4 blanke.

14

Godkjenning av budsjetter for 2021 og 2021/22

Ingen nye innspill ble presentert før avstemningen.
Godkjent ved 73 stemmer for, 1 mot og 2 blanke.

15

Presentasjon av fondets størrelse og godkjente søknader for året

Fondsstyret v/Evy presenterte fondets størrelse og søknader som ble innviglet i
2020-2021. Det kom inn 6 søknader som ble innvilget i 2020. I 2021 kom det 2
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søknader, der søknad fra Skråttcast ikke ble innvilget, og klatregruppa sin ble
innvilget.

16

Forskriftsendringsforslag

I innkalling til SKE ble styrets redaksjonelle endringer til forskriftene lagt ved.
Det var ingen innvendinger på de redaksjonelle endringene.

16.1

F1 v/Frederick Vedtatt

Oppsummering: § 1a) og § 1c) endres til at alle Nablas underkontoer inngår i
regnskapet, nå også BN.

16.2

F2 v/Frederick Vedtatt

Oppsummering: Endring på datoer og tidsrammer i § 1a) og § 1c) for å passe
med det nye regnskapsåret.

16.3

F3 v/Frederick Vedtatt

Oppsummering: Omformulering i § 1b) om bruk av reguleringskonto og buffer.

16.4

F4 v/Frederick Vedtatt

Oppsummering: Endring i § 2b) som nå tar hensyn til det nye regnskapsåret.

17

Lovendringsforslag

I innkalling til SKE ble styrets redaksjonelle endringer til lovene lagt ved. Det
var ingen innvendinger på de redaksjonelle endringene.

17.1

L1 v/Frederick Vedtatt

Oppsummering: Endring av § 5b) ved å bytte ut ’regnskapsår’ med ’kalenderår’
for å ta hensyn til endringen av regnskapsår.
Vedtatt ved 69 stemmer for, 4 mot og 5 blanke.

17.2

L2 v/Frederick Vedtatt

Oppsummering: Endring av enkeltord i § 5b, § 7d og § 9 for å ta hensyn til
endringen av regnskapsår.
Vedtatt ved 58 stemmer for, 1 mot og 5 blanke.
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Valg av revisor

Styret forslag til revisor var Timini.
Godkjent ved 65 stemmer for, 1 mot og 1 blank.

19

Valg av nytt styre

Forhåndsmeldte kandidater:
• Leder: Kristian Willassen.
• Nestleder: Emil Kofoed.
• Sekretær/Faddersjef: Ellen Alexandra Skrimstad og Anna Milde Bekkevoll.
• Økonomiansvarlig: Ine Zhao.
• Bedriftskontaktens leder: Håkon Kvitvik Eckle.
• Arrangementsjef: Lena Dehli Krebs og Kristine de Boer.
• Kjellersjef: Lavrans Seierstad.
• Ambassadør: Sofiya Sianiuta.
• WebSjef: Martin Saue Winther og Yawar Mahmood.
• Redaktør: Ingerid Håberg og Eirik Fagerbakke.
• PR-Sjef: Sofus Johannes Marensius Buskoven.
Det ble benket til følgende stillinger, uten at kandidaten aksepterte:
• Nestleder: Viktoria Vahlin.
Personene som ble valgt til de ulike stillingene var:
• Leder: Kristian Willassen.
• Nestleder: Emil Kofoed.
• Sekretær/Faddersjef: Ellen Alexandra Skrimstad.
• Økonomiansvarlig: Ine Zhao.
• Bedriftskontaktens leder: Håkon Kvitvik Eckle.
• Arrangementsjef: Kristine de Boer.
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• Kjellersjef: Lavrans Seierstad.
• Ambassadør: Sofiya Sianiuta.
• WebSjef: Yawar Mahmood.
• Redaktør: Ingerid Håberg.
• PR-Sjef: Sofus Johannes Marensius Buskoven.

20

Valg av Nablakomponent 1, 2 og 3 til fondstyret

Forhåndsmeldte kandidater:
1. Emil Jønsrud.
2. Audun Sørheim.
Kandidater som ble benket:
1. Kristin Sundal Lien, takket nei.
2. Stine Bratlie, takket ja.
3. Sofie Holtestaul, takket ja.
Kandidater som ble valgt:
1. Emil Jønsrud.
2. Audun Sørheim.
3. Stine Bratlie.

21

Valg av programtillitsvalgt

Forhåndsmeldte kandidater:
1. Stine Bratlie.
2. Simone Otelie Solstrand.
3. Kristin Sundal Lien.
4. Christoffer Røneid.
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Kandidater som ble valgt:
1. Christoffer Røneid.
2. Simone Otelie Solstrand.

22

Eventuelt

Ingen eventueltsaker ble meldt.

23

Kritikk av møtet

• Kritikk av valgsystem ved valg av flere kandidater.
• Styret og andre arrangører har laget et svært bra opplegg.
• Ros til styret som har gjennomført et vanskelig styreår.
• Ros til alle som har stilt til en stilling.
• Ordstyrer synes det har vært en glede å være med.

24

Møtet heves

Zoom-økten avstluttes før den avsatte tiden ble brukt opp.

25

Protokoll

• Det ble valgt et nytt styre til linjeforeningen, programtillitsvalgte og medlemmer til fondstyret.
• Nablas regnskapsår endres til å gå fra 1. juli til 30. juni, der forskriftene
og lovene får passende endringer.
• WebKom skal se på et forbedret system til valg der flere kandidater skal
velges samtidig.
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