Årsmøte for

Mandag 23.september 2013

1. Godkjenne stemmeberettigede
Stemmeberettigede godkjent
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
Innkalling og saksliste godkjent
3. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive møtereferatet
Madeleine Lorås valgt til møteleder. Ingrid Fossum valgt til referent. Medlemmene Anette
Andersen og Anna Rongved valgt til å underskrive referatet.
4. Behandle foreningens og undergruppenes årsberetning, regnskap i revidert stand
og revidert budsjett for neste periode
Gjennomgang av linjeforeningens arbeid i løpet av forrige periode ved avtroppende leder
Eirik Neerland.
Det har generelt vært økende oppmøte på Volvox & Alkymistens arrangementer i denne
presioden. Blant annet nærmere 100 deltakere på Åretur og veldig bra oppmøte på 17. mai.
Motivator ble satt i gang av styret, der det ble arrangert fire kvelder med tidligere
V&Astudenter som nå er ute i arbeidslivet  godt mottatt. Ønskes at dette fortsettes med.
Har i perioden blitt fortsatt med et tettere samarbeid mellom de ulike linjeforeningslederne.
Gjennomgang av regnskap ved økonomiansvarlig Malene Nygård.
Linjeforeningen havnet rett rundt null etter forrige periode (80 000 for betaling av
immball/studenterhytta ble forskjøvet til denne perioden, og med dette gikk man ca. i null).
Linjeforeningen har som oftest gått i null med arrangementer i denne perioden – der vi har
gått i pluss/minus er dette som oftest estimert for/det ventes på innbetaling for dette.
Mamut er blitt investert i, og forsøkes å fås i gang utover.
Ved årsmøtet ligger Volvox & Alkymisten litt i minus. Linjeforeningen venter imidlertid på
penger både fra immball, nukleotidende og støtte fra faddertiden, og forventes etter disse
innbetalingene å ligge ca. 10 000 i pluss fra denne perioden.
Det oppfordres til å støtte Volvox & Alkymisten gjennom Grasrotandelen, der ca. 10% av
tippeandel kan velges å gis til linjeforeningen.
Gjennomgang av bedriftskomiteens arbeid ved avtroppende bedriftskomitéleder Anna
Rongved.
Bedkom trakk seg i mars 2013 ut av Realfagdagen, og har startet arbeidet med Vivo, en ny
karrieredag som skal avholdes i januar 2013.
Bedriftskomiteen hadde ellers et overskudd på ca. 20.000, som fortsatt skal brukes til å
drifte linjeforeningen.
Gjennomgang av årets arrangementer ved avtroppende arrangementskomiteleder Nora
Eriksen.
Det har vært generelt bedre oppmøte på arrangementene, og var rekordmange på
Krabbefest. Også på immball var oppmøtet økende. Arrkom samarbeidet våren 2013 med
Abakus for å arrangere låvefest.
Gjennomgang av Trollkom, turkomiteens, aktivitet ved Trollkomleder Vegard Sollien.
Trollkom fikk i perioden hele 10 000 i støtte fra SiT, som ble brukt på diverse utstyr til
turene.
Gjennomgang av Volvox & Alkymistens idrettslags aktivitet ved Erik Høye. Idrettslaget ble
tildelt til sammen 10 000 i sponsormidler. Hadde til sammen et lite overskudd.

Gjennomgang av Nukleotidende, linjeforeningsavisa sin aktivitet ved avtroppende redaktør
Karoline Rypdal.
Redaksjonen har økt i antall, sponsor for avisa er nå Naturviterne i stedet for Tekna, og
avisen har gått over til A4format.
5. Behandle forslag til vedtektsendringer
Det som står i rødt foreslås fjernet, det som står i grønt foreslås lagt til.
Forslag fra hovedstyret i Volvox & Alkymisten
§ 3 Medlemskap
Som medlemmer av Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor og
masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi som har betalt medlemsavgift.
Medlemsavgiften
gjelder fra den er betalt, det er livstidsmedlemsskap. Som æresmedlemmer regnes studenter og
tidligere studenter som har bidratt med 2årigverv i styret eller med 1årig verv i komité og
deretter 1årig verv som leder for
samme komité. som komiteleder i styret.
Forslaget er godkjent og innført.
§ 6 Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest 21 14 dager før årsmøte.
Endring av vedtekt kan bare skje dersom minst 2/3 av fremmøtte medlemmer ved årsmøte
stemmer for. Endringer som vedtas på årsmøtet trer i kraft etter årsmøtets slutt, med mindre
annet er spesifisert.
Forslaget er godkjent og innført.
Forslag til neste årsmøte: spesifisere i vedtektene når forslag til vedtektsendringer skal
sendes ut til medlemmene, og også publisere vedtektene på nettsida.
§ 7 Styret
Styret skal ha minimum 8 styremedlemmer. Utover dette bestemmer styret selv hvor
mange nye styremedlemmer som skal stemmes inn ved hvert årsmøte.
Styremedlemmene velges for
1 år av gangen, og stillingene i styret er som følger; leder, nestleder, økonomiansvarlig kasserer,
sekretær, bedriftskomitéleder og 3 styremedlemmer hvis titler og arbeidsoppgaver kan
bestemmes av styret. Avtroppende styre skal bistå det nye styret i en måned etter årsmøtet.
Kandidater som stiller til _ styrevalg må ha sendt inn søknad til styret senest dagen før årsmøtet,
og kandidatene
Kandidater skal presentere seg for de fremmøtte ved årsmøtet før
avstemning. Påtroppende leder må ha sittet minst ett år i styret. For å stille til valg som leder
av
linjeforeningen kreves medlemskap i Volvox & Alkymisten.
Styret har en budsjettpost på 1000, hvert semester den kan benytte på interne formål.
Bruk
av posten er forbeholdt til å fremme samhold i hovedstyret. Restmidler av posten overføres
ikke til påfølgende semester.
Linjeforeningens hovedstyre plikter til å kunngjøre til styrevalget kandidater
fortløpende ettersom søknadene godkjennes. Linjeforeningens hovedstyre plikter til å
skrive erfaringsrapporter av sine stillinger før årsmøtet ved avtroppende verv.

Forslagene er godkjent og innført.
Forslag om tilføyelser til neste årsmøte: Presisere i vedtektene at det skal være sikret
søkere til alle stillingene før årsmøtet, slik at det er sikkert at alle stillingene er fylt.
Forslag til presisering: Hva vil det si at styret ”godkjenner” stillingssøknadene?
§ 8 Komiteer og undergrupper
Under linjeforeningen kan det når som helst opprettes komitéer og undergrupper i
henhold til foreningens formål. Disse kan oppnevnes og avsluttes med styrets
tillatelse, eller hvis
minst 2/3 av medlemmene krever det.
En undergruppe er en komité dersom undergruppens leder sitter i hovedstyret med den
funksjon å representere undergruppen i styret.
Bindingstid på verv i bedriftskomiteen er på ett år, og opptak skjer på årsmøtet.
Kandidater med ett års erfaring fra komiteen har fortrinnsrett ved valget av bedriftskomiteleder.
_
Valg av bedriftskomiteleder skjer på årsmøtet.
Bindingstid på verv i arrangementskomiteen er på ett år, og opptak skjer på årsmøtet.
Kandidater med ett års erfaring fra komiteen har fortrinnsrett ved valget av
arrangementskomiteleder. Valg av arrangementskomiteleder skjer på årsmøtet.
Overskuddet fra inntektene til bedriftskomiteen skal brukes til å drifte linjeforeningen
Volvox & Alkymisten. Inntektene skal bidra til å senke priser på arrangementer ogskape
økonomisk trygghet. En andel av inntekten bestemt av hovedstyret settes avettilturfond som
turkomiteen kan søke til.
Alle komitéer plikter til å levere regnskap til hovedstyrets regnskapsfører før årsmøtet.
Komiteer skal ha en person som har ansvar for økonomi. Hver komité, som er _ anerkjent av
styret, får en åpen budsjettpost på 1000, hvert semester til å fremmekomiteens samhold og virke.
Restmidler i posten skal ikke overføres til neste semester. Bruk av denne posten skal
godkjennes av økonomiansvarlig i hovedstyret før benyttelse.
Hovedstyret plikter til å holde et stormøte minst en gang i semesteret, hvor
representanter av alle undergrupper av linjeforeningen legger frem sin aktivitet og
budsjett.
Forslagene er godkjent og innført.
§ 9 Refusjon og godtgjørelse
Styre og komitémedlemmer kan motta refusjon for utgifter i forbindelse med arbeid i
foreninga dersom søknad til styret og dokumentasjon på utgifter foreligger. Styre og _
komitémedlemmer kan også motta rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Foreningensutgifter til
refusjon og godtgjørelser skal fremgå av budsjett og regnskap.
Forslaget er godkjent og innført
§ 12 Faddertid
Utnevnelse av fadderutvalget skal skje i første kvartal, og skal bli utnevnt av
hovedstyret. Minst en representant fra hovedstyret skal sitte i fadderutvalget.

Forslaget er godkjent og innført
Forslag til presisering til neste årsmøte: At denne representanten i hovedstyret ikkegjør
fadderutvalget til komite.
Forslag om tilføyelse: At det skal avholdes et åpent møte med opptak til fadderutvalg.
Forslag om tilføyelse: At det skal være et krav at alle studieretninger skal være
representert
i fadderutvalget.
Forslag fra medlem Silje Riseng
§ 4 Årsmøte
Årsmøte er foreningens høyeste organ og holdes én gang i året i løpet av september
mai/juli. Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet ledes av valgt møteleder.
Bare medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Møtet fatter vedtak ved simpelt flertall.
Ekstraordinært allmøte har samme funksjon som årsmøte, og kan innkalles hvis minst ¼ av
medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig.
Forslaget er ikke godkjent
Innkommende forslag fra medlemmer angående tidspunkt til årsmøte, til ettertanke før neste
årsmøte:
Forslag: Ha to opptak, ett om høsten, og ett i mai igjen?
Forslag: Avholde årsmøtet en måned senere, for å ha litt mer tid til å bli kjent med
linjeforeningen
Forslag: Ha årsmøtet i januar, og forholde seg etter kalenderår.

6. Presentasjon og valg av kandidater til Den Röda Ulvs valgkomité
1. årsstudent: Nils Kørner
Eldre representant: Olav Galteland
Ordensmester: Velges av tidligere riddere
Nils Kørner og Olav Galteland valgt inn i valgkomiteen.
7. Presentasjon av styrekandidater og valg av nye styremedlemmer
Kandidater til nestleder:
Maria Helene Kalkvik
Håvard Lindholm
Sigrid Sløgedal Løvland
Kandidater til kjellerkontakt:
Ruben Møller Aas
Kristoffer Larsen Lea

Kandidater til PRansvarlig:
Anine Larsen Ottestad
Sindre Kristian Alvsvåg
Kandidater til redaktør:
Karen Dundas
Følgende kandidater ble valgt inn:
Nestleder: Håvard Lindholm
PRansvarlig: Anine Ottestad
Kjellerkontakt: Ruben Møller Aas
Redaktør: Karen Dundas
8. Pause
9. Presentasjon av lederkandidater og godkjenning av arrangementskomitéleder
Stine Kleven stilte som eneste kandidat til leder for arrangementskomiteen, og ble valgt til leder
for arrangementskomiteen
10. Presentasjon av kandidater og godkjenning av medlemmer til
arrangementskomiteen
Følgende personer ble valgt inn i arrangementskomiteen:
Joakim Tafjord
Endre Wangen
Mari Foros Forseth
Marianne Uhre
Sofie Sagvaag Kristensen
Albertine Rekdal Havnegjerde
Elise Øygarden
11. Presentasjon av lederkandidat og godkjenning av bedriftskomitéleder
Lilja stilte som eneste kandidat til leder for bedriftskomiteen, og ble valgt til leder for
bedriftskomiteen.
12. Presentasjon av kandidater og godkjenning av medlemmer til bedriftskomiteen
Håvard Lindholm
Maud Pettersen
Helena Midtbø
Line Strand Karlsholm
Ida Tungesvik Leirvåg
Anja Gundersen Gøystdal
Nils Kørner
Anine Larsen Ottestad
13. Presentasjon av kandidater til leder av hovedstyret og valg av denne
Olav Galteland stilte som eneste kandidat, og ble valgt til leder for styret i linjeforeningen Volvox
& Alkymisten.

14. Presentasjon og godkjenning av ny logo
Forslag til ny logo ble ikke vedtatt, den gamle blir beholdt frem til eventuelt nytt forslag til neste
årsmøte.
Innkommende forslag om logo:
Ha konkurranse om å lage ny logo til Volvox & Alkymisten?
Få regler om logoen inn i vedtektene, slik at dette er mer fastsatt?
15. Eventuelt
16. Møtekritikk
Reserver rommet lenge nok til neste gang, denne gangen var det bare reservert frem til 20.00.
Det burde huskes å bake kaker også uten gluten, melk og lignende til senere år.
Møte hevet.
Signatur fra ansvarlige:

