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Sakspapirer til Generalforsamlingen 

Ås kristelige studentlag           8. mai 2014 
 

1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste 

Innkalling – Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. 
 

Alle medlemmer i Ås kristelige studentlag innkalles med dette til Generalforsamling, 
tirsdag den 8. mai klokken 19.00 i Møterommet på Samfunnet. 

Det blir vanlig møte først, og vi får besøk av Oddmund Køhn som først skal holde en andakt, 
og så fortelle siste nytt fra misjonsprosjektet vårt i Kambodsja. Deretter skal vi ha en 
forhåpentligvis kort generalforsamlingen hvor vi bl.a. skal velge nye styremedlemmer og nytt 
misjonsprosjekt. 

Alle medlemmer har stemmerett, og vi oppfordrer deg til å bruke denne! Det er også veldig 
bra om du vil stille til valg til styret. Det skal velges inn ny leder, sekretær og PR-ansvarlig. Ta 
kontakt med Helene Pedersen, tlf. 906 26 591, dersom du vil stille til valg, eller vet om noen 
du mener passer til oppgavene. 

Saker som skal opp på eventuelt bør meldes til styret innen tirsdag 6. mai. Prat med noen i 
styret, eller send en e-post til meg, tfriborg@gmail.com. 

Hilsen Torbjørn Friborg, leder i Laget 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent og to personer til å signere møtereferatet 

4. Valg av tellekorps 

5. Valg av misjonsprosjekt for 2014/2015 

6. Godkjenne revidert årsregnskap for 2013 

7. Vedtektsendring 

8. Eventuelt 

9. Valg av nye styremedlemmer: 
1. Leder 

2. Sekretær 

3. PR-ansvarlig 

10. Bønn for det nye styret 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
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2. Valg av ordstyrer 

Kandidat:  
- Rune Myra 

3. Valg av referent og to personer til å signere møtereferatet 

Kandidat til referent: 
- Kari Anne Solberg 

Kandidater til å signere møtereferatet presenteres på generalforsamlingen 

 

4. Valg av tellekorps 

Kandidater presenteres på generalforsamlingen 
 

5. Valg av nytt misjonsprosjekt for skoleåret 2014/2015 

Styret vil presentere forslag til nytt prosjekt på generalforsamlingen. Vi skal også sette oss et mål for 

hvor mye vi vil samle inn. 

6. Godkjenne revider årsregnskap for 2013. 

Regnskapet for 2013 er nå ferdig ført, og revidert av Lars Bogstad. 

Regnskapet er vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: Det reviderte årsregnskapet for 2013 godkjennes. 

7. Vedtektsendring 

I forbindelse med nytt navn på universitetet foreslår styret at § 1 første avsnitt endres. 

Nåværende: 

Ås kristelige studentlag (Laget) står tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 

(NKSS) og er stiftet av studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

Nytt forslag: 

Ås kristelige studentlag (Laget) står tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 

(NKSS) og er stiftet av studenter ved Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet). 

8. Eventuelt 

Her blir det mulighet til å ta opp andre viktige saker. Vi vil gjerne at du melder inn det du vil ta opp til 

styret på forhånd, helst innen tirsdag 6. mai. Ta kontakt med noen i styret, eller send en e-post til 

tfriborg@gmail.com. 

mailto:tfriborg@gmail.com
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9. Valg av nye styremedlemmer 

Valgkomiteen vil gjennomføre valget av nye styremedlemmer. Valgkomiteen består av: 

 Helene Berg Pedersen 

 Marie Klever 

 Erik Nesje 

Alle som velges inn sitter normalt i ett år, dvs. to semester. Disse vervene er på valg: 

Leder 
 Sørge for at Laget drives i tråd med formålsparagrafen 
 Representere Laget overfor NMBU, Samfunnet, NKSS, Studentpresten m.m. 
 Forberede og lede styremøtene 
 Ha overordnet ansvar for lagsaktivitetene og arbeidet i styret 
 Delegere oppgaver innad i styret og passe på at oppgavene blir utført 
 Motivere og oppmuntre  

 
Sekretær 

 Skrive referater fra styremøtene 
 Skrive årsrapport i forbindelse med GF, som inkluderer aktiviteter, møter og arrangementer i 

regi av Laget 
 Bidra til oppgaver styret skal utføre 

 
PR-ansvarlig 

 Spre informasjon om møter og annet som skjer på epostlista, nettside og facebook 
 Lage plakater for ulike arrangementer 
 Lage semesterprogram for Lagets aktiviteter 
 Møte på styremøter og hjelpe til med andre styre-oppgaver. 

 

Kandidater til de ulike vervene presenteres på generalforsamlingen. Dersom du ønsker å stille til valg, 

eller vet om noen du mener burde stille, ta kontakt med Valgkomiteen. 

Det er ikke for sent å melde sin interesse! 

 

10. Bønn for det nye styret 

Vi samles i bønn for det nye styret. 

 

Vedlegg 

Til sakspapirene er det to vedlegg: 

1. Revidert Årsregnskap 2013 

2. Gjeldende vedtekter 



	  
	  
	  
	  
	  

Resultatregnskap	   	  	   	  	   Regnskap	  2013	  

	   	   	   	   	  Inntekter	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Frifondsmidler	   	  	   	  	   17899	  
Ås	  kommune	  

	   	  
6720	  

Medlemskontigent	  
	   	  

3050	  
Velferdsmidler,	  aktivitetsmidler	  

	  
3000	  

Velferdsmidler,	  grunnstøtte	  
	  

2400	  
Grasrotandelen	  (Norsk	  Tipping)	  

	  
2126	  

Renter	  
	   	   	  

64	  
Driftsinntekter	   	  	   	  	   35259	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Kostnader	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Teknisk	  utstyr	  

	   	  
8112	  

Varm	  drikke	  til	  Lagsmøtene	  
	  

5002	  
Vintertur	  

	   	   	  
4499	  

Lovsangsband	  helg	  
	   	  

3754	  
Diverse	  

	   	   	  
3210	  

Misjonsprosjektkomiteen	  
	   	  

2817	  
"Bli	  kjent"	  -‐	  turen	  

	   	  
2673	  

Adventspakker	  
	   	  

1892	  
Lagets	  julefest	  

	   	  
1833	  

Augustblokk	  
	   	   	  

1433	  
Vårfest	  

	   	   	  
1366	  

17.mai	  
	   	   	  

808	  
Pølseutdeling	  

	   	  
650	  

Reisegodtgjørelse	  
	   	  

500	  
PR	  og	  kontorutstyr	  

	   	  
300	  

"Hva	  kan	  jeg	  gjøre	  for	  deg"-‐aksjon	  
	  

290	  
Brønnøysundregistrene	  

	   	  
135	  

Transaksjonskostnader	  
	   	  

128	  
Avgift	  for	  Lagets	  internettside	  

	  
110	  

Vafling	  
	   	   	  

85	  
Forsikring	  på	  piano	  

	   	  
23	  

Driftskostnader	   	  	   	  	   39618	  

	   	   	   	   	  Resultat	   	  	   	  	   	  	   -‐4359	  
	  
	  

	   	   	   	  

Torbjørn
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1:



Balanse	  2013	   	  	   	  	   	  	  
Saldo	  1.1.2013	   	  	   +	   56892	  
Overskudd	  julefesten	  2012	   +	   237	  
Resultatet	  2013	  

	  
-‐	   4359	  

Ubetalte	  kostnader	  2013	  
	  

+	   13477	  
Utestående	  fordringer	  2013	   -‐	   15699	  
Saldo	  31.12.2013	   	  	   	  	   50547	  
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Vedlegg 2: Gjeldende vedtekter 

Vedtekter for Ås kristelige studentlag 

Vedtatt av Generalforsamlingen 6. desember 2012 

§ 1 Organisasjonsforhold 

Ås kristelige studentlag (Laget) står tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 

(NKSS) og er stiftet av studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

Fast eiendom kan ikke anskaffes, beheftes eller avhendes uten Landsstyret i NKSS sitt 

samtykke. Andre større økonomiske beslutninger og tiltak må forelegges Landsstyret til 

godkjenning. Lagets driftsoverskudd kommer NKSS til gode. 

Oppløses Laget tilfaller dets midler og faste eiendommer NKSS. 

 

§ 2 Grunnlag 

Ås kristelige studentlag bygger på det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus 

og hans soning for våre synder og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse, slik som det er 

uttrykt i Den Hellige Skrift og i Den apostoliske trosbekjennelse. 

 

§ 3 Formål  

Lagets formål er:  

a) å samle kristne studenter hjemme og ute for å styrke og utdype deres åndelige liv 

b) å vinne andre for Kristus. 

 

§ 4 Medlemskap 

Enhver som er enig i Lagets grunnlag og formål, slik det er uttrykt i §§ 2 og 3, og som betaler 

den fastsatte medlemskontingenten kan bli medlem. 

Endring i medlemskontingenten må vedtas på generalforsamlingen. 

 

§ 5 Styret 

Styret leder Laget mellom generalforsamlingene. Styret velges av og står ansvarlig overfor 

generalforsamlingen.  

Styremedlemmene må være bekjennende kristne. 

Styremedlemmer velges for to semestre. 

Styret er sammensatt av leder, nestleder, sekretær, kasserer, PR-ansvarlig og koordinator.  
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Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved likt stemmeantall har 

lederen dobbeltstemme. 

Signaturrett gis til to styremedlemmer i fellesskap. 

 

§ 6 Valgkomiteen 

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til styrevervene. 

Valgkomiteen til neste generalforsamling består av de styremedlemmene som går ut av styret 

på generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av tre personer. Styret finner supplerende 

medlemmer til valgkomiteen ved behov. 

 

§ 7 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen (GF) er lagets høyeste beslutningsorgan, og skal avholdes mot slutten av 

hvert semester. 

Alle betalende medlemmer pr den dato innkalling til GF sendes ut har forslags-, tale- og 

stemmerett på GF. Ingen kan stemme ved fullmakt. 

Innkalling til GF sendes medlemmene minst én uke før GF. Denne skal inneholde saksliste. 

Til høstens innkalling skal det legges ved årsberetning, regnskap og budsjettforslag for neste 

år. 

Valg av styremedlemmer skal foregå skriftlig dersom mer enn én kandidat stiller. Andre valg 

kan avgjøres med håndsopprekning, viss ikke minst ett medlem krever skriftlig valg. 

 

Faste saker på våren: 

 Valg av misjonsprosjekt. 

 Godkjenne revidert regnskap 

 Følgende styremedlemmer velges: Leder, sekretær og PR-ansvarlig.  

Faste saker på høsten: 

 Godkjenne årsberetning, budsjett for neste år og foreløpig regnskap. 

 Følgende styremedlemmer velges: Nestleder, kasserer og koordinator. 

 

§ 8 Lovendringer 

Lovendringer som ikke strider med §§ 1, 2, 3 og 5 første og andre avsnitt kan vedtas på 

generalforsamlingen med minst 2/3 flertall. 

 


