Referat
Fra den Ntende Generalforsamling i Studentenes Fotoklubb
28nde Mai 2018 Anno Domini, Klokken 07.40 Post Meridiem
Jan P Syses Sal, Chateau Neuf
Slemdalsveien 15, Majorstua, Oslo, Tredje planet fra solen.
Tilstede:
Hans Bugge Bergsund, Lars Wang Bjørnsen, Geir Tore Brenne, Torkild Enstad Hausken, Runhild
Heggem, Frida Aikan Borse Helfjord, Maria Lucrecia Zamarrita Hjellnes, Victor Modamio Høybjør,
Pierre Jeanneau, Elin Su H. Lyshaug, Marit Ottesen Næss Marman, Carl-Frederic Salicath, Fredrik
Schulstock, Elinor Schultheiss, Erlend Stenlund, Eisa Sahabeh Tabrizi, Even Tronstad, Ivan Vu, Jonas
Ohlgren Østvik (19 totalt).

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent med 1 sak i tillegg

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Erlend og Marit
Referent: Runhild Heggem
Protokoll: Pierre og Ivan
Tellekorps: Carl-Frederic og Hans

Sak 3: Styrets årsberetning
Runhild orienterte generalforsamlingen med styrets årsberetning.
Stor aktivitet det siste semesteret med mange nye medlemmer. Totalt 52 registrerte medlemmer.

Sak 4: Regnskap og budsjett
Fotoklubben vil søke om mer fra Velferdstinget (VT), og øker fra 22.000,- til 30.000,- i året.
Forslag fra Carl-Frederic:
Øke post 7100 utstyr med 5920,-, fra 10.000,- til 15.920,- slik at vi ikke øker vår egenkapital ytterligere, og
går i null.

Motforslag fra Frida:
Fordele resterende 5920,- på postene 7100 utstyr, og 6700 arrangementskostnader slik at vi ikke øker vår
egenkapital ytterligere, og går i null.
Carl-Frederic trekker sitt forslag.
Generalforsamlingen stemmer over forslaget til Frida
16 for
2 avholdende
Forslaget blir vedtatt
Ønske fra Torkild:
- Skrive liste om kamera-utstyret fotoklubben har (både analogt og digitalt)
Styret tar ønsket til Torkild til etterretning.
Regnskap og budsjett for Høst 2018 ble godkjent av generalforsamling ved akklamasjon.

Sak 5: Vedtektsendringer
Forslag fra Hans:
§14 endres til «Vedtektsendringer skal være sendt ut en uke i forveien.»
10 for
9 mot
Forslaget har falt
Paragraf 3.1
§3.1 Alle har anledning til å tegne medlemskap i klubben. Det kreves gyldig medlemskap i Det Norske
Studentersamfund (DNS) for å bli medlem i Studentenes Fotoklubb. Egne regler gjelder for
DNS-medlemskapet og disse ligger utenfor Studentenes Fotoklubbs myndighet.
Paragraf 3.1 endres med ordlyden:
§3.1 Alle har anledning til å tegne medlemskap i klubben. Etter å ha tegnet medlemskap i Studentenes
Fotoklubb må alle bli medlem i Det Norske Studentersamfund (DNS). Egne regler gjelder for
DNS-medlemskapet og disse ligger utenfor Studentenes Fotoklubbs myndighet.
16 for
0 mot
3 avholdende
Forslaget er vedtatt

Paragraf 3.3
Styret tilbyr aktiv-medlemskap til medlemmer som gjennom minst et semester har vært særskilt aktiv i
klubbens arrangementer, og har utvist dugnadsånd og interesse for klubbens fremtid. Styremedlemmer
tildeles aktiv-medlemskap. Aktiv-medlemskapet gir fordeler fastsatt av Det Norske Studentersamfund
(DNS). Aktiv-medlemskapet er gyldig ett studieår.
For å opprettholde aktiv-medlemskapet kreves det at medlemmet deltar på minst fire-4-dugnadsaktiviteter
i DNS i året, herunder oppmøte på fellesdugnad, oppmøte på generalforsamling i DNS, vakt i bar eller
garderobe, dokumentasjonsoppdrag for DNS, eller frivillig på helhusfester.
Forslag fra Runhild:
Endre hele §3.3
Runhild trekker sitt forslag.
Forslag fra Carl-Frederic:
Beholde §3.3 som den står i gjeldende versjon av vedtektene.
Forslag fra Jonas:
«For å bli medlem i SFK trenger en å gjøre en oppgave forklart i §3.4»
Generalforsamlingen stemmer over hvilket forslag en skal innlemme vedtektene:
18 medlemmer var på dette tidspunktet tilstede.
Jonas: 10
Carl-Frederic: 3
Avholdende: 5
Forslaget til Jonas går videre til votering.
Generalforsamlingen voterer over Jonas sitt forslag om å endre paragraf §3.3:
19 medlemmer er på dette tidspunktet tilstede.
12 for
1 mot
6 avholdende
Forslaget har falt
Vedtektsendring krever ⅔ flertall.

Sak 6: Valg av nytt styre for neste semester
Frida Helfjord trekker seg fra styret.
Vi takker henne for innsatsen!
Styret fortsetter i sin helhet med:
Runhild Heggem, leder.
Erlend Stenlund, økonomiansvarlig.
Maria L. Z. Hjellnes, Marit O. N. Marman, Pierre Jeanneau fortsetter som øvrige styremedlemmer.

Sak 7: Eventuelt
Forslag fra Geir:
- Klubben kan kjøpe en brukt scanner for negativer.
Geir trekker sitt forslag.
Forslag fra Victor:
- Kjøpe en makrolinse.
Forslaget blir ikke drøftet fordi det ikke ble meldt inn til styret i tide.

Generalforsamlingen ble hevet klokken 10.02 Post Meridiem

Protokoll:
Pierre Jeanneau: ____________________________________

Ivan Vu: __________________________________________

