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1

Velkommen v/ leder

2

Valg av ordstyrer

Hovedstyret foreslår René Räisänen.
Valgt ved akklamasjon.
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Valg av referenter

Maren Gulnes melder seg, hovedstyret foreslo Aleksander Gisvold. Thor Håkon Bredesen meldte
seg som vara.
Alle velges ved akklamasjon.
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Valg av tellekorps

Aleksander Skraastad og Henning Wold stiller.
Begge velges ved akklamasjon.

5

Valg av to paraferer

Hovedstyret foreslår Marius Thingwall og Håvard Slettvold.
Begge velges ved akklamasjon.

6
6.1

Godkjenning av oppmøtte
Godkjenning av gjester

Én ikke-onliner i salen.
Generalforsamlingen godkjenner tilstedeværelse ved akklamasjon.

6.2

Godkjenning av talerett

Alle får godkjent talerett ved akklamasjon.

6.3

Godkjenning av stemmeberettigede

Gjest gis ikke stemmerett ved akklamasjon.
Resten av forsamlingen får godkjent stemmerett.
Det er 71 stemmeberettige tilstede.
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Godkjenning av referat fra 29. april 2013

Skal godkjennes ved neste generalforsamling da det er et navn som er feil.
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Godkjenning av innkalling

Godkjent ved akklamasjon.

9

Godkjenning av saksliste

Godkjent ved akklamasjon.

10

Dagsorden

Ordstyrer presenterer dagsorden:
• Innlegg (3 min): - en finger - tilføye noe til debatten.
• Kommentar (1 min): - to fingre - kommentere noe som allerede er sagt.
• Saksopplysning: -t.
• Dersom du forlater rommet må du legge fra deg stemmenummer.
• Ved personvalg får hver person 3 minutter til å representere seg.
• Det vil være mulig å stille hver kandidat to spørsmål.
• Ved ledervalg vil det være mulig å stille flere spørsmål.
• Allment flertall: 1 /2 .
• Kvalifisert flertall: 2 /3 .
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Godkjenning for bruk av elektronisk stemmesystem

Blir lagt frem av leder for dotKom.
Godkjennes ved akklamasjon.

12
12.1
12.1.1

Årsberetninger
Administrative
Hovedstyret

• Kjøpt høyttaleranlegg.
• Bra fadderopplegg med utrolig godt oppmøte.
• Det ble en vellykket kompilering som nå er en tradisjon.
• Har hatt gode søkertall: Har tatt opp 27 nye komitémedlemmer i Online, av 54 søkere.
• Det ble holdt kick-off for nye medlemmer.
• Det er startet seniorkomiteen. Den har ikke gått så bra som håpet.
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• Alle har fått opplæring i hva det vil si å være i komitémedlem.
• Støttet badekarpadlingen.
• StartIT har vært en suksess, blant annet foredrag av Steve Wozniack.
• Hovedstyret har ønske om å flytte møter ut fra kontoret eller utenfor kontortid. Nesten
alle komiteer har møter andre steder.
• Online har dette året fått et mye tettere sammarbeid med IDI. Mye takket være Linn Vikre.
• Opprettet Hackerspace sammen med IDI og Abakus. Det har gitt mye nytt å leke med.
• Har fortsatt vårt gode forhold til Abakus. Mye grunnet at bedriftene synes det er lettere
å holde oss sammen, pluss at vi har mye overlappende interesser.
• Hovedstyret har vært på nesten alle immball og jubileer.
• Har besøkt Cybernetisk Selskab i Oslo.
• IDI Alf Inge Wang professor fikk pris for arbeid med Kahoot.
• Støtter utmatrikulering av masterstudenter i år også.
• Forbedret regnskapsføring.

12.2
12.2.1

Komiteer
ArrKom

• Har arrangert åtte arrangementer denne høsten og åtte på våren. Det er litt nedgang fra i
fjor, men det er prioritert de mest populære arrangementene i foregående år.
• Nye arrangementer er blant annet Curling og temafest.
• Skidagen ble avlyst i år på grunn av manglende snø.
• Åre var en suksess, selv om alle ikke fikk plass. Dette tas hensyn til og det vil bli flere
plasser neste år.
• Rekordstort immatrikuleringsball.
• Samme som i fjor med 2 økonomiansvarlige.
12.2.2

BanKom

• Hadde manglende faktureringer i fjor, så regnskapet gikk i minus. Har prøvd å få bedre
kontroll.
• Endret regnskapsstyring så hver komité har eget regnskap.
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12.2.3

BedKom

• Tok opp 7 nye medlemmer i høst der alle var 1. klassinger.
• To medlemmer har sluttet av forskjellige årsaker.
• Har nå 10 medlemmer.
• Har holdt 20 bedriftspresentasjoner totalt der seks har vært i samarbeid med Abakus.
• Har måttet takke nei til noen bedrifter på grunn av for lite tid.
• Har gjennomført 2 av 3 planlagte arrangementer med KID. Det siste er om to dager.
• Dro på bedriftsbesøk til Yahoo.
• Har hatt fellesmøter med fagKom på grunn av booking av kurs.
• Det er gjennomført teambuilding i samarbeid med Abakus for å få tettere samarbeid med
dem. Har aldri samarbeidet så mye med Abakus før.
• Har endret noen punkter i avtalen om linjesamarbeidet og har fått til en god avtale til
slutt.
• Har samkjørt plakatopphenging med fagKom og proKom.
• Gitt ønsker om endringer på OnlineWeb for å gjøre det bedre for bedrifter.
• Det er satt i gang noen flere tiltak for å øke støtte til Offline.
12.2.4

DotKom

• Har tatt opp tre nye medlemmer.
• Har vært en del frafall og permisjon, men det har ikke ført til ekstraordinært opptak.
• Har hatt teambuilding i Oppdal.
• Online har fått ny nettside.
• DotKom sitt første arrangement, i form av releaseparty.
• Onlineweb er største tidssluk. Det jobbes mye med å fikse det som må fikses.
• 1700 commits ble nådd ved utgivelse.
• Kosekveld med Abakus’ webkom og Tihlde drift.
• Drift:
– Driftsgjengen har skaffet ekstra rackskap, samt organisert en opprydning av gammelt
utstyr og hyller. Har plass til å ekspandere litt.
– XO: klar for medlemmer i løpet av våren.
– AppGruppa har blitt startet som en nodekomite av dotKom.
– Skal utvikle app til Django for å holde oversikt over vinstraffer. Appen kommer i vår.
– Ønsker å skryte av medlemmene sine. To av dem trekkes frem ekstra.
– Begynt overgang til ny wiki som skal gå godt over med onlineweb.
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12.2.5

FagKom

• Har tatt inn fire nye medlemmer i høst.
• Har hatt elleve kursdager.10 kursdager. 7 + 3 i kursserie.
• Siste kurs etter påskeferien.
• Arrangert Javazone Academy.
• Arrangert kodekveld.
• Skal arrangere foredrag med Per Thorsheim.
• Konferanse 12. mai arrangeres av dataforeningen med Abakus og Online.
• Har hatt godt sammarbeid med Abakus (har blitt invitert på hyttetur med dem).
12.2.6

PangKom

Ikke tilstede.
12.2.7

ProKom

• Tatt opp seks nye medlemmer ordinært.
• Har hatt stort frafall og tatt opp tre nye medlemmer ekstraordinært.
• Er totalt 14 medlemmer.
• Med fjerde versjon av Online-web fikk vi nettredaksjon.
• Prøver å holde ukentlig oppdatering.
• Nettredaktør er nestleder. Det blir en egen stilling fra og med i morgen av.
• Lager årbok for komiteene.
• Produsert masse plakater.
• Administrert bestilling av online- og åregensere.
• Offline har gitt ut 4 utgaver siden forrige generalforsamling.
• Offline holder et høyt nivå, hører at andre er imponerte.
• Tatt initativ til en en pris for alle linjeforeningsaviser: Gullblekka.
• Kjøpt inn tegnebrett og faglitteratur.
• Kjøpt ett avisstativ som kommer om et par tre uker.
– Det er større enn readme sitt.
• Lagde t-skjorte, program og fadderfilm for fadderperioden i fjor.
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12.2.8

TriKom

• Det ble tatt opp tre nye medlemmer.
• Begynt med handling på storcash som har ført til lavere priser for kundene.
• Prøvd å ha større sortiment og høre hva folk ønsker seg.
• Begynt å handle inn brus til kurs.
• Prøvd å ha så rask responstid som mulig på manglende varer på kontoret.
• Ukentlig vaffeldag byttet ut med kosekaffeogkakedag.
• Færre mistede kontorvakter.
12.2.9

Seniorkomiteen

• Ligger så godt som død.
• Mange trakk seg da det blir for stivt.
• Blir tatt opp igjen neste år.

12.3
12.3.1

Periodiske komiteer
EksKom

• Det er ni medlemmer.
• Reiser fredag 4. april til Shanghai og skal besøke bedrifter.
• Startet med å sette opp egenandel på 20 000, men det blir litt tilbakebetaling.
• Har tjent penger på Tech Talks.
• 31 stykker som deltar på turen.
• Neste års eksKom er opprettet.
12.3.2

VelKom

• Det er ni medlemmer.
• Det ble fadderuker.
• Innførte for første gang nestlederstilling for å hjelper lederen.
• Teamet var Pokémon.
• Hadde mye aktivitet på hendelsene i fadderperioden.
• Klarte å ikke oppfordre for mye til drikking.
• Fikk ikke organisert masterstudentene på en god nok måte. De ble immatrikulert en uke
senere, men noen ble med bachelor.
• Fikk med noen utvekslingsstudenter.
• IDI hjalp med å sette opp grupper.
• Bestilte 21 000 kondomer og fikk bare 2 /3 av dem. Ligger på kontoret om noen vil ha.
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12.4
12.4.1

Andre
Datakameratene FK

• Mottar støtte fra Online på 10 000,- + 1600,- til nye drakter.
• Har fått Online-logo på draktene.
• Herrelaget gjør det ganske bra.
• Damelaget har det gøy.
12.4.2

Realfagskjellern

• Har fortsatt å ha åpent hver fredag.
• Fortsatte det gode sammarbeidet med linjeforeningene vi deler kjelleren med (Delta, Volvox
og Alkymisten, Spanskrøret).
• Skaffet nye benker og skal pusse opp mer til sommeren.

13
13.1
13.1.1

Innsendte saker og vedtektsendringer
Innsendte saker
HS gis anledning å rette opp i redaksjonelle feil i vedtekter

Hovedstyret gis anledning til å rette opp i redaksjonelle feil i vedtektene. Dette for at saker der
hensikten er klar, men grunnet småfeil i formuleringen kan tolkes tvetydig likevel kan vedtas i
henhold til hensikten.
Det diskuteres hva som regnes som redaksjonelle feil, og hvem som skal avgjøre endring.
Forslaget vedtas ved akklamasjon.
13.1.2

Generalforsamlingen kan endre på innsendte saker før endelig beslutning

Generalforsamlingen gis myndighet til å endre på innsendte vedtektsforslag før endelig beslutning.
Det diskutere hvor grensen går for endring, og om det er mulig å endre et forslag helt. Det
kommer frem at det per i dag ikke står i vedtektene at dette ikke er lov. Om det oppstår en
situasjon der det er tvil skal det holdes avsteming.
Forslaget vedtas ved akklamasjon.
13.1.3

Om appGruppa skal bli appKom

Prøveordning der appKom opprettes som en nodekomite under dotKom. Forslagsstiller har opprettet appGruppa som et prøveprosjekt. Gruppa har 10 aktive medlemmer som alle har vist sterk
interesse for å fortsette med arbeidet gruppa har drevet med så langt. Hjørnesteinen i gruppa er
Notifier. Gruppa skal ikke drive med oppgaver som overlapper med dotKoms oppgaver, altså drift
og utvikling av Onlines websider, Onlines tjenerpark eller ligenende. Komiteens hovedoppgave
er å utvikle og drifte nettleserutvidelser, mobilapplikasjoner, infoskjermer og tilhørende tjenester
som f.eks. mellomlagstjenester. Komiteens forelderkomite er dotKom. Komiteen skal ikke ha
noen terskel for å bli med: Enhver Onliner som oppfyller kravene til medlemskap i §5 skal kunne
bli med på møter. Det skal være tilsvarende enkelt å forlate komiteen dersom et medlem ikke
lenger ønsker å være med. Gruppens leder står fritt til å velge medlemmer av gruppen, men
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ettersom det vil være enkelt å være med stilles det et formelt krav til 5 påfølgende møter før man
får permanente komitefordeler. Dersom et komitemedlem har en periode av inaktivitet kan leder
velge å avslutte komitevervet til vedkommende. Dette er et prøveprosjekt for det kommende året
hvorpå neste års generalforsamling får vurdere om dette bør vedtektsfestes
Det diskuteres rundt tidligere prøveordninger og komitéfordeler for medlemmer i gruppa.
Avstemning:
• For: 55
• Mot: 14
Forslaget vedtas med klart flertall.
13.1.4.1 Hvis sakforslag 13.1.3 går igjennom: AppKom skal legge frem budsjett Dersom forslaget om appGruppa går gjennom skal leder av appGruppa fremlegge et budsjettforslag
til Hovedstyret, som får anledning til å godkjenne det eller å endre det før godkjenning. Budsjettet skal inneholde to poster: Colabudsjett til arbeidskveldene og standard teambuildingbudsjett.
Colabudsjett ble innvilget av HS i forbindelse med oppstarten av gruppa for å vise at HS satte
pris på initiativet. Det benyttes 80,- til 100,- per møte på 4-5 halvannenlitere med vanlig Cola
(ikke Zero). Budsjettposten skal ikke overskride kr. 3.000,- (til info, ved rask utregning på 3
høstmåneder + 4 vårmåneder ganger 4 arbeidskvelder i måneden får man kr. 2.240 - 2.800,-).
Det diskuteres hvorvidt de trenger servering, da dette ikke er noe komiteer får støtte til ellers.
Hovedstyret ønsker å kunne tilby slike budsjett ved særskilte tilfeller. Det diskuteres om dette
er en sak for generalforsamlingen eller hovedstyret. Innsender endrer ordlyden i saksforslaget til
kun å gjelde den første linjen i forslag 4. Det diskuteres videre om andre komiteers goder.
Avstemning:
• For: 22
• Mot: 44
• Blankt: 3
Forslaget faller grunnet mindretall.
13.1.4.2 Hvis sakforslag 13.1.3 går igjennom: dotKom skal få innviliget colabudsjett
Dersom appKom får innvilget Colabudsjett skal dotKom få innvilget et identisk Colabudsjett, her
også spesifiseres det vanlig Cola (ikke Zero).
Forslaget faller da det var avhengig av 13.1.4.1.

13.2

Vedteksendringer

13.2.1

Stemmeberettigelse

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst legges inn under §3 Generalforsamlingen, som punkt §3.5 Stemmeberettigelse. Nåværende §3.5 endres til §3.6, underparagrafer etterfølger.
§3.5 Stemmeberettigelse og talerett
Ethvert medlem av linjeforeningen har talerett ved generalforsamlingen.
Ethvert medlem av linjeforeningen som er tilstede når generalforsamlingen godkjenner stemmeberettigede har rett til å stemme.
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Medlemmer av linjeforeningen som ikke har mulighet til å møte i tide plikter å informere
Hovedstyret og oppgi en tilstrekkelig grunn til forsinkelse. Generalforsamlingen kan vedta å gi
disse personene stemmerett samtidig som stemmeberettigede godkjennes.
Følgende i §3: Alle medlemmer i linjeforeningen har stemme- og talerett og har rett til a
levere forslag til saker.
Endres til:
Ethvert medlem i linjeforeningen har rett til å levere saksforslag til generalforsamlingens
agenda.
Avstemning:
• For: 61
• Mot: 3
• Blankt: 3
Forslaget vedtas ved kvalifisert flertall.
13.2.2

Opptelling av hemmelig valg

Tillegg til §3.5 ved opptelling av hemmelig valg skal tellekorps sitte i salen.
Avstemning:
• For: 44
• Mot: 16
• Blanke: 12
Vedtatt.
13.2.3

Godkjenning ved akklamasjon

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges §3.4 Beslutningsdyktighet og
avstemning.
Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak opp til votering
ved akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn. Dersom noen
velger å vise misnøye skal dette noteres i protokollen. Enhver stemmeberettiget person tilstede
på generalforsamlingen kan kreve at det utføres valg ved å tegne seg for innlegg når man viser
misnøye.
• Endringsforslag: Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges §3.4 Beslutningsdyktighet og avstemning.
Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak opp til votering ved
akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn innen rimelig tid.
Dersom noen velger å vise misnøye skal dette noteres i protokollen. Enhver stemmeberettiget
person tilstede på generalforsamlingen kan kreve at det utføres valg ved å tegne seg for innlegg
når man viser misnøye.
Det diskuteres hva som regnes som rimelig tid. Det registreres en saksendring. Forslaget
som voteres over er nå: Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak
opp til votering ved akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn
innen rimelig tid. Dersom noen velger å vise misnøye skal dette noteres i protokollen. Enhver
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stemmeberettiget person tilstede på generalforsamlingen kan kreve at det utføres valg ved å tegne
seg for innlegg når man viser misnøye.
Avstemning:
• For: 62
• Mot: 4
• Blanke: 3
Forslaget vedtas ved flertall.
13.2.4

Valg av leder til bank- og økonomikomiteen

Hvorfor? For å kunne sikre at Online har en som til en hver tid har oversikt over
økonomien og unngå å stå uten en Bank- og økonomiansvarlig. Hva hvis tidligere
banKomleder utmatrikuleres eller flytter og ikke er tilgjengelig i mellomperioden.
Slik det er idag (paragraf 4.1.3) må Hovedstyret finne en leder av banKom innen
14 dager etter genfors samtidig som ingen i det sittende Hovedstyret kan påta seg
oppgaven da dette strider med paragraf 4.1. Konsekvens av fjerning av paragraf
4.1.3 blir omskriving av 4.1 og 4.1.2 til respektive:
§4.1 Hovedstyret
Endre fra: “(....)Hovedstyrets medlemmer, med unntak av økonomiansvarlig, velges
på generalforsamlingen og skal drive linjeforeningen mellom generalforsamlingene(...)”
til “(...) Hovedstyrets medlemmer velges på generalforsamlingen og skal drive linjeforeningen
mellom generalforsamlingene(...)”.
§4.1.2
Endre fra: “En kandidat må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett
semester.” til “En kandidat må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester med
unntak av kandidatur til stillingen som leder av bank- og økonomikomiteen.”
Det diskuteres hva som er den viktigste egenskapen av engasjement og forkunnskap, og hva
et eventuelt valg mister av informasjon sammenliknet med et intervju. Det blir også diskutert
hvilke problemer som kan oppstå ved manglende evne til å sette inn ny leder. Forslaget om det
går igjennom vil tre i kraft etter generalforsamlingen er ferdig.
Avstemning:
• For: 50
• Mot: 13
• Blank: 6
Forslaget vedtas ved flertall.
13.2.5

Endring av paragraf 4.2.2 som omhandler økonomiansvalig i Hovedstyret

“(...)Komiteen ledes av økonomiansvarlig Hovedstyret(...)” Foreslås fjernet da denne setningen
ikke gir noe mening.
Forslaget vedtas ved akklamasjon.
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13.2.6

Åpne for at Onlinere på entreprenørskolen kan fortsette å være medlem

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges til listen over de som kan bli
medlemmer av linjeforeningen under §5. Teksten skal legges til som eget punkt på
slutten av den første punktlisten.
Masterstudenter på Entreprenørskolen som tok bachelor i informatikk.
Det nevnes at det i paragrafen står at studenten må ha informatikk som hovedretning. Det
besvares ved at en i entrepensørskolen velger mye av fag og master selv, så det blir fort informatikk.
Avstemning:
• For: 62
• Mot: 5
• Blankt: 2
Forslaget vedtas.
13.2.7

Forslag om navngiving av proKom

ProKom bytter offisielt navn til Profil- og Magasinkomiteen da Offline holder for høy kvalitet til
å bli kalt en avis.
Følgende, forutenom beskrivende (fet) tekst erstatter tittelen til §4.2.7. Profil- og
magasinkomiteen
Det diskuteres hvorvidt det er behov for dette. Det blir foreslått at proKom får et par
minutter til å diskutere hva de ønsker, og det vedtas ved akklamasjon. ProKom kommer fram
til at de ikke har noe i mot å bytte navn.
• For: 42
• Mot: 18
• Blankt: 9
Forslaget faller i mangel på kvalifisert flertall.
13.2.8

Forslag om “Venn av Online”

Sittende hovedstyre har iløpet av året hatt ønske om å kunne gjøre litt ekstra
stas på personer som har hatt lengre vennskapsforhold til linjeforeningen. Denne
tittelen blir en helt symbolsk oppmerksomhet Hovedstyret kan dele ut til personer
de mener fortjener dette. Tips fra utenforstående er velkomne. Følgende forutenom
beskrivende (fet), tekst legges til som §5.5 Venn av Online.
En venn av Online er en person eller annen institusjon som over tid har knyttet seg nære bånd
til Online og som Hovedstyret ønsker å gi en oppmerksomhet for å markere at linjeforeningen
setter pris på vennskapet. Tittelen medfører ingen rettigheter utover det som ligger i navnet, men
Hovedstyret kan utstede et diplom eller annen form for symbolsk bevis på vennskapet. Tittelen
deles ut ved kvalifisert flertall i Hovedstyret.
Det stilles spørsmål ved hva en venn av Online innebærer, og det diskuteres om dette heller
blir mer en venn av hovedstyres det sittende året. Det blir gitt eksempel på hva en venn av
Online kan være der blant annet Abakus trekkes frem. Det diskuteres så hvorvidt dette forslaget
trenger å være vedtekstfestet og videre om det vil inkludere alle Onlinemedlemmer.
Avstemning:
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• For: 37
• Mot: 20
• Blankt: 10
Forslaget faller grunnet manglende flertall.

14

Godkjenning av regnskap 13/14 og budsjett 14/15

• BanKom går tilbake til å ha pizza på hvert møte fremfor annenhvert møte da det ikke er
noen andre fordeler ved å være med å komiteen.
• Merverdiavgift er lagt til som en egen post på budsjettet da det gjør det lettere å vise på
generalforsamlingen.
• Reboot og teambulding er én post i budsjettet.
• Det diskuteres rundt sparing til Online-jubileum. Hovedstyret sparer mer enn pålagt da
det er plass i budsjettet.
• ArrKom har lagt inn en ny post på budsjettet som gjelder små arrangementer. Dette
medfører en del nullpunkter på deres budsjett.
• BedKom har lagt inn støtte til losji for tur til Oslo i budsjettet sitt. Det diskuteres horvidt
dette er nødvendig.
• FagKom skal ha fått inn 75 000,- som var satt i bedKom sitt budsjett.
• ProKom har budsjettert 10 000,- for Online-genser, men brukt 44 000,-. Dette er grunnet
en stor engangsavgift, og vil gå i null over tid.
• Avstemning: Godta regnskap og budsjettet slik som det står.
Godkjent ved tydelig flertall.

15
15.1

Valg
Valg av leder

Linn Vikre og Nils Herde stiller.
Linn Vikre vinner ved flertall.

15.2

Valg av nestleder

Marius Thingwall stiller. Caroline Odden benkes og takker ja til å stille. Nils Herde benkes, men
ønsker ikke å stille.
Ved første votering blir det likt mellom de to kandidatene. Det blir en ny runde med avstemning der alle tre alternativene fremdeles er gjeldene.
Caroline Odden vinner ved flertall.
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15.3

Valg av leder for arrKom

Sondre Widmark stiller. Marius Thingwall benkes og takker ja til å stille.
Marius Thingwall vinner ved flertall.

15.4

Valg av leder for bedKom

Lasse Drevland og Kasper Rynning-Tønnesen stiller. Per Øyvind Kanestrøm benkes og takker
ja til å stille. Jim Tørlen benkes, men takker ydmykt nei.
Per Øyvind Kanestrøm vinner ved flertall.

15.5

Valg av leder for dotKom

Nils Herde benkes etter å ha vunnet 2048, og takker ja til nominasjonen.
Nils Herde vinner ved flertall.

15.6

Valg av leder for fagKom

Espen Hellerud og Pia Lindkjølen stiller.
Pia Lindkjølen vinner ved flertall.

15.7

Valg av leder for proKom

Kathrine Steffensen stiller.
Kathrine Steffensen vinner ved flertall.

15.8

Valg av leder for triKom

Erik Wiker stiller.
Erik Wiker vinner ved flertall.

15.9

Valg av valgkomite

Sverre Bjørke og Hanne Gunby stiller.
Begge velges ved akklamasjon.
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Medaljeutdeling

Nytt Hovedstyre mottar hovedstyremedalje.
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Generalforsamlingen heves klokken 01:02.
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