
Referat allmøte i Historisk Studentforening  
Dato: 31. august, 2020, klokken 16.15 

Sted: PAM360  

Dagsorden  

1. Velkomst og servering av rundstykker  

 

2. Valg av ordstyrer, referent og godkjenning av dagsorden 

 

3. Kort presentasjon av foreningen av leder Herman Kvale og nestleder Karoline Opsahl. Hva 

HSF er og holder på med. Foreningen er en faglig og sosial forening for historieprogrammet 

ved UiO og er åpen for alle som ønsker å engasjere seg. Foreningen er også tillitsvalgte som 

møter programrådet en gang i semesteret. Foreningen arrangerer quiz siste torsdag i 

måneden, faglunsjer, studieturer og bar til bar for nye studenter under fadderuken.  

 

4. Gjennomgang av økonomi: Økonomiansvarlig Elias Peltomaa Beisvåg presenterer økonomien 

til historisk studentforening og den godkjennes. Økonomien i HSF har dette året vært god. Vi 

har per 31 august litt over 41 000, på konto og rundt 35 000 kroner i oppsparte midler. Pga. 

korona så måtte vi avlyse mye av vår aktivitet og kunne dermed ikke bruke så mye penger. 

Økonomiansvarlig har estimert et røft anslag av hvor mye penger som hadde blitt brukt 

hadde det ikke vært korona, cirka 10 000 – 12 000,--  

 

5. Endring og godkjenning av vedtekter: 

 Paragraf 4.1 endres fra «Styret skal bestå av minimum 6 og maksimum 12 personer, 
inkludert representanten til Instituttstyret. Fravik fra antall representanter skal kun finne 
sted hvis styret finner spesielle forhold som taler for dette.» 

Til «Styret skal bestå av minimum 6 personer. HSF skal etterstrebe at instituttstyret 
representanten for historie er representert i HSF. Fravik fra antall representanter skal kun 
finne sted hvis styret finner at spesielle forhold som taler for dette» 

Paragraf 4.4 endres fra «HSF konstituerer seg selv med leder og nestleder.» 

Til «HSF konstituerer seg selv med enten to ledere eller en leder og nestleder» 

 Paragraf 4.6 «Suppleringskandidatene må fremlegges for og godkjennes av styret.» Fjernes.  

Paragraf 4.5 «Styret kan supplere seg selv opp til 12 representanter dersom færre enn 
minimum fastsatt antall kandidater stiller til valg på allmøtet (Jfr. § 4.1).» Fjernes 

 Paragraf 5.2: «Styret skal velge økonomiansvarlig og revisor.» Endres til «Styret skal velge 
økonomiansvarlig» 

 

 

 

 

 



6. Valg til ledelse og ny økonomiansvarlig.  

Beisvåg foreslår Karoline Johanne Opsahl til ny leder. Opsahl foreslår Elias Peltomaa Beisvåg til ny 

leder. Ingen motkandidater blir foreslått og det blir vedtatt ved akklamasjon.  

Inge Valentino Magnus stiller til vervet økonomiansvarlig, ingen motkandidater melder seg og 

det blir vedtatt ved akklamasjon.   

Resten av styrevervene blir fordelt ved første styremøte, og her vil HSF konstituerer seg selv.  

HSF er alltid åpen for studenter som ønsker å engasjere seg i det sosiale og faglige miljøet rundt 

historieprogrammet. Du behøver ikke være med i styret for å engasjere deg. Har du lyst til å være 

aktivt medlem i HSF er det bare å kontakte oss i løpet av møtet eller sende oss en melding på vår 

facebookside. https://www.facebook.com/HSF.UiO/ 

7. Finne tid for konstituerende møte: Neste styremøte blir 15. september, 16.15 på PAM360. 

https://www.facebook.com/HSF.UiO/

