Innkalling til SHK Generalforsamlings våren 2021
Møtedato
Møtetid
Møtested

Torsdag 28.4.2021
17:00 – 21:15
Zoom

Velkommen til Studentunionen SHK sin digitale generalforsamling våren 2021.
Generalforsamlingen vil gjennomføres over Zoom grunnet den nåværende smittesituasjonen.
Zoom rommet åpnes 17:00 og møtestart er 17:30. Når møtet starter 17:30 vil det ikke lenger
være mulig å komme inn i Zoom rommet, så vi anbefaler alle å være tidlig ute.
Medlemmer av Tillitsutvalget og aktive medlemmer med verv i SHK er møtepliktig. Alle
studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, som har betalt kontingent til SHK,
har stemmerett.
På vegne av Kontrollkomiteen ønsker vi deg velkommen.

Saksliste
GF V/ 01:

Godkjenning av innkalling
v/Kontrollkomiteen

GF V/ 02:

Godkjenning av ordstyrer og referent
v/ Kontrollkomiteen

GF V/ 03:

Godkjenning av representanter for godkjenning av protokoll
v/ Ordstyrere

GF V/ 04:

Godkjenning av dagsorden
v/Ordstyrere
17:00 – Zoom rommet åpnes
17:30 – Generalforsamlingen åpnes av kontrollkomiteen
17:45 – Hovedstyrets beretning
18:00 – Vedtekter
18:15 – Votering av vedtekter
18:30 – Nasjonal konferanse mandat
18:45 – Votering Nasjonal konferanse mandat
19:00 – Valg av hovedtillitsvalgt
19:30 – Pause i 15 min
19:45 – Orientering av årsregnskap 2020
20:00 – Revidert budsjett 2021
20:15 – Debatt og votering revidert budsjett 2021
20:45 – Eventuelt
21:00 – Godkjennelse av helheten
21:15 – Møteslutt

GF V/ 05:

Hovedstyrets beretning
v/Kristoffer Egset

GF V/ 06:

Vedtekter
v/Andrine B Johansen
Det er mulig å revidere vedtektene ved denne generalforsamlingen. Det blir
lagt ut en ekstern link der det er mulig å sende inn endringsforslag.
Det er frist for å melde inn endringsforslag 24 timer før generalforsamlingen.

GF V/ 07:

Votering vedtekter
v/Andrine B Johansen
Debatt og votering over endringsforslag.

GF V/ 08:

Nasjonal konferanse mandat
v/Kristoffer Egset
Hovedstyrets leder orienterer for endringer i Nasjonal konferanse mandatet.

GF V/ 09:

Votering av Nasjonal konferanse mandat
v/Kristoffer Egset
Debatt og votering over endringsforslag.

GF V/ 10:

Valg av hovedtillitsvalgt
v/Heidi Nakken
Det må velges ny hovedtillitsvalgt for Høyskolen Kristiania Oslo.
Nåværende hovedtillitsvalgt, Heidi Nakken, vil presentere kandidaten som er
stemt frem av tillitsutvalget i Oslo. Kandidaten vil så holde en valgtale
etterfulgt av en spørsmålsrunde fra generalforsamlingen.
Det vil være mulig å benke etter kandidatens valgtale før generalforsamlingen
går til valg over ny hovedtillitsvalgt for den nye perioden.

GFS V/ 11:

Orientering av årsregnskap 2020
v/Emma Strønen
Hovedstyrets økonomiansvarlig vil orientere for årsregnskapet for 2020.

GFS V/ 12:

Revidering av budsjett 2021
v/Emma Strønen
Våren 2021 har kun 15% av skolens studenter betalt kontingent til SHK. Dette
har dessverre resultert i at studentunionen har måtte utføre ett kraftig kutt i
budsjettet for 2021 som ble vedtatt på høstens generalforsamling.
Det er frist for å melde inn endringsforslag 24 timer før generalforsamlingen.

GFS V/ 13:

Votering revidering av budsjett 2021
v/Emma Strønen
Debatt og votering over endringsforslag.

GFS V/ 14:

Eventuelt
v/Ordstyrere

GFS V/ 15:

Godkjennelse av helheten
v/Ordstyrere

Møteslutt
Med vennlig hilsen
Aleksandra Langsø
Organisatorisk nestleder

