
Gjennomført på zoom, 21.01.2021 

Referat Allmøte Vår 2021 

 Karoline Opsahl og Elias Peltomaa Beisvåg ønsker velkommen  

 Valg av ordstyrer og referent 

o Karoline blir valgt til ordstyrer  

o Magnus Knutsen blir valgt til referent  

 Karoline og Elias introduserer hva HSF er og hva vi driver med 

 Leder av Sosialkomiteen, Ludvig Melgaard oppsummerer forrige semester 

 Elias går gjennom regnskapet fra i fjor, og presenterer vårsemesterets budsjett. 

o Instituttstyre har bevilget mer penger til studentforeningene, dette gir 

positive ringvirkninger til HSF og Fortid 

o Regnskapet for høst 2020 godkjennes av allmøtet 

o Budsjettet for våren 2021 godkjennes av allmøtet 

o Allmøtet godkjenner at styret kan forandre budsjettet fortløpende dersom 

Covid-relaterte utfordringer gjør dette nødvendig.  

 Elias går igjennom foreningens vedtekter. Ingen endringer blir gjort.  

 Valg av ledere og økonomiansvarlig: 

o Karoline og Elias stiller som ledere 

 Karoline og Elias fortsetter som ledere  

o Inge Valentin Magnus stiller som økonomiansvarlig 

 Inge fortsetter som økonomiansvarlig 

 Resterende styreplasser: 

o Sosialkomiteen 

 Ludvig stiller og fortsetter som leder for Sosialkomiteen 

 Øvrige medlemmer 

 David Jakobsen 

 Malin Elisabeth Johansen 

 Trym Fjeldheim Karlsen 

 Fredrik Guttormsen 

 Isak Pedersen 

 Ludvig Melgaard 

 Johannes Kaldhussæter Moe 
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 Amalie Nilsen 

o Fagkomiteen 

 Oskar stiller og fortsetter som leder for Fagkomiteen 

 Øvrige medlemmer 

 Mikael Lyngaas 

 Inge Valentin Magnus 

 Oskar Dahl Lein 

 Maren Rath 

 Isak Pedersen  

o Sosiale Medier-ansvarlige 

 Maren Rath stiller og fortsetter som leder for Sosiale Medier posten 

 (Det blir foreslått at Sosiale Medier-ansvarlig får mer innsyn i de andre 

komiteene) 

 Maren foreslår å få flere inn på denne posten for å dele på ansvaret på 

forskjellige plattformer. 

 Øvrige medlemmer 

 Johannes Kaldhussæter Moe 

o Programrådsrepresentanter 

 Bachelor 

 Magnus Knutsen 

 Håkon Homlung 

 Master 

 Inge Valentin Magnus 

 Oskar Dahl Lein 

o Styremedlem uten formelle verv 

 Ingrid Oland 

 Hans-Markus Jensvold Kverneng  

 Mathias Hofgaard Bjørgung 


