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PRIMETIME Linjeforening Protokoll/referat generalforsamling 08/09-21 

 

Den: 08.09.2021 ble det avhold generalforsamling i Primetime linjeforening 

Sted: Dragvoll, rom D10 og digitalt over zoom.  

Hvor mange til stede? 18 stk. på zoom og 25 fysisk. 43 totalt.  

 

Møteleder: Rebecka Holm Ingebrigtsen (Nestleder) 

Referent: Ida Vesteng Mathisen (Leder) 

 

Agenda:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Ledige verv i styret, hvordan søke 

3. Komiteer 

4. Årshjul 

5. Vedtektsendringer 

6. Kåringer fra fadderuka 

7. Informasjon om Åre 2022 

8. Salg av merch 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble 

erklært for lovlig satt.  

 

Ledige verv i styret, hvordan søke? 

Primetime er et lite styre, men i år presenteres nye stillinger. Dette er stillingene som kan 

søkes på: 

- Nestleder 

- Økonomiansvarlig 

- Styremedlem  

- To faddersjefer (nytt med to stk.) 

- Arrangementsansvarlig  

- PR og markedsføringsansvarlig 

- 3 Arrangekomitémedlemmer: med 

fordypninger: kjelleransvarlig, 

jubileumsansvarlig, Åreansvarlig 

- Journalist og webansvarlig (nytt 

navn fra journalist/fotograf) 

- Grafiker og fotograf (ny) 

- Podcast-ansvarlig (ny)
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Hvordan søke? 

Sende søknad, ikke formell, men kort om deg selv og hvilket verv og hvorfor du tenker du 

passer til det. Til: leder.primetime@gmail.com innen søndag 12/09 kl. 23:59. Intervjuer 

foregår uke 37 og første styremøte er i uke 38.  

 

Komiteer 

Ønsker du å starte komité? 

Send mail til leder.primetime@gmail.com (når som helst på året, ingen frist) 

 

Eksempler: 

Fotballkomité – mer info kommer! 

Masterkomité 

Turkomité 

Gamingkomité 

Strikkekomité 

 

Årshjul 

(Blir opptil ny arrangementskomité, men dette er det vi satser på å få til) 

September: 

Nytt styre 

Primepils 

 

Oktober: 

Primequiz 

Primepils 

Halloween 

 

November: 

Jubileumsgalla 

Bedriftspresentasjon 

Primequiz 

Primepils 

 

Desember: 

Eksamensfest

Ønsker for arrangementer? 

Ingen ønsker fra medlemmene.  

 

Vedtektsendringer 

Det stemmes over vedtektsendringer i følgende paragrafer:  

§3.2.2 Utmelding (ny):  

Alle medlemmer har rett til å melde seg ut av linjeforeningen. Utmelding meldes ifra til 
styret, og utmeldingen trer i kraft med umiddelbar virkning. 
§4 Organisasjonsstruktur (oppdatert med nye verv) 
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PRIMETIME-styret skal ha minst syv medlemmer som utgjør PRIMETIMEs hovedstyre 
(HS). Styrevervene har følgende titler: 

• Leder 
• Nestleder 
• Økonomiansvarlig 
• PR- og markedsføringsansvarlig. PR- og markedsføringsansvarlig er overhodet for 

Mediakomiteen.  
• Styremedlem (kan være med fordel 2 (to) styremedlemmer) 
• Arrangementansvarlig. Arrangementansvarlig har egen komité (Arrkom). Må 

etterstrebes til minimum 2 (to) komitémedlemmer. 
• Faddersjef. Faddersjef har en egen komité. Denne komiteen tas opp etter 

generalforsamling andre semester, og skal minimum bestå av 3 (tre) 
komitémedlemmer.  

Fra september 2021 skal styret i tillegg bestå av følgende titler som utgjør en Mediakomité 
(Mediakom): 

• Journalist og webansvarlig  
• Grafiker og fotograf  
• Podcast-ansvarlig 

Det er med fordel at enkelte i styret tildeles følgende tilleggsverv: 
• Kjelleransvarlig 
• Jubileumsansvarlig (Særlig relevant for årene 2021, 2026, 2031) 
• Åreansvarlig 

Ved behov kan styret vedta å utlyse ytterligere stillinger i styret enn de nevnt over. 
4.1.1 Det skal etterstrebes medlemmer til styret spredt fra hvert kull. 
 

§4.2.2 Ny økonomiansvarlig (oppdatert) 

Ny økonomiansvarlig skal velges på samme generalforsamling som Leder (februar/mars). 
Dette er nytt fra 2022, på bakgrunn av at regnskapet følger kalenderåret og det vil være mest 
naturlig å ta over så nære kalenderårets start som mulig. 
 
(Økonomiansvarlig har alltid blitt valgt i september, men på bakgrunn av endring i 
årsregnskapet ser vi det mest naturlig at vervet blir av og på tredende i februar. Dette vil 
gjelde fra 2022, da nåværende økonomiansvarlig ikke har mulighet til å sitte frem til februar 
2022) 
 

§4.5 Oppmøteplikt (ny) 

Linjeforeningen forventer oppmøte fra dets styremedlemmer og har derfor oppmøteplikt på 
styremøter. Leder forventes å være tilstedeværende minimum 4 av 5 møter, mens øvrige 
medlemmer forventes å møte på minimum 3 av 5 møter. Ved flere eller færre møter overføres 
oppmøteratioen. 
 

§4.7 Signaturrett og prokura (ny) 

Leder, nestleder og økonomiansvarlig innehar signaturrett i felleskap. Alle medlemmer av 
Hovedstyret innehar prokura hver for seg, der prokuraen er begrenset til det som faller 
innenfor styremedlemmets ansvarsområde. 
 

§7 Vedtektsendring (ny) 
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Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 

§8 Oppløsning (ny) 

Linjeforeningen kan kun oppløses ved enstemmig vedtak i styret, med påfølgende innkalling 
til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen må ha 2/3 flertall for at styrets 
vedtak skal tre i kraft og linjeforeningen oppløses. Midlene som linjeforeningen disponerer 
skal tilbakeføres så langt det lar seg gjøre, eventuelt gis til veldedige formål som bestemmes 
på siste generalforsamling. 
 
 
Det krever 2/3 flertall for at vedtektene skal gjelde. 

 

Ingen stemmer i mot.  

 

Vedtektene er endret og er gjeldende fra dags dato 08/09-21.  

 

Kåringer fra fadderuka 

Vinner av quiz: Pink fusion fra gruppe 3 

 

Beste Instagramkonto: Gruppe 1  

 

Årets fadderbarn (stemt frem av fadderne, fadderne har ikke hatt lov til å stemme på egne 

fadderbarn, på forhånd av genfors): Fra gruppe 1: Øyvind  

 

Arets fadder (stemt frem av fadderbarn på forhånd av genfors):  

3. plass: Hågen  

2. plass: Maria Kolsvik  

1. plass: Madelene 

 

Informasjon om Åre 2022 

20-23. januar, 70 plasser 

Antatt pris: 2200kr (inkl. Buss, leilighet, skipass)  

Delbetaling: første innen november, andre i januar. 
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Salg av merch 

Merch: Dere har mulighet til å kjøpe merch. Vi har hettegensere, vannflasker og handlenett. 

Ta kontakt med leder eller en annen i styret! 

 

 

 

 

Signatur av møteleder                                    Signatur av protokollunderskriver  

 

_________________________________     ________________________________________ 


