
Referat fra Primetimes generalforsamling våren 2022

Den 2. februar 2022 ble det holdt generalforsamling i Primetime linjeforening.

Sted: Dragvoll, D156 og zoom

Tid: 18:00

Til stede: 13 digitalt, 9 fysisk. 22 totalt.

Møteleder: Leder v/Primetime linjeforening Ida Vesteng Mathisen

Referent: Nestleder Ingvild Bjørnstad

Tellekorps: Styremedlemmer Madelene Edith Henriksen og Frida Solheim Moe

(digitalt) Julie Tollan (fysisk)

Det er foreslått slik agenda:

01/22 Velkommen v/leder

02/22 Godkjenning av det formelle: agenda, møteinnkalling og møteleder

03/22 Info

04/22 Vedtekter om arrangementer

05/22 Årshjulet for dette semesteret

06/22 Info fra faddersjefene og om opptak til fadderkomité

07/22 Valg av leder

01 Velkommen

Velkommen til Primetimes generalforsamling for våren 2022.

02 Godkjenning av det formelle: agenda, møteinnkalling og

møteleder

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling, dagsorden, tellekorps og møteleder.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

03 Info

Gjennomgang av tilbakemeldinger fra medlemmene. Vil prøve å få til mer dette

semesteret enn i fjor.
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Informasjon om Åre, tilbakebetalingen skjer nå i løpet av de kommende ukene.

04 Vedtekter om arrangementer

De nye vedtektene (§6.2) blir gjennomgått:

6.2 Påmelding til arrangementer

6.2.1. Påmelding krever betaling

Hvis påmeldingen krever betaling, er påmeldingen alltid bindende. Det betyr at det

ikke er mulig å få tilbake penger (med mindre det tydelig er informert om noe annet).

Dette er på grunn av at Primetime er bundet til å betale en pris for at arrangementet

skal gå rundt og at Primetime selv ikke har mulighet til å få refundert av

arrangør/den det skulle gjelde.

6.2.2 Påmelding krever ikke betaling

Hvis påmeldingen ikke krever betaling, er påmeldingen kun bindende hvis det

tydelig er informert om (se paragraf 6.2.5).

6.2.3 Medlemskap i Primetime

Det skal alltid lønne seg å være medlem av Primetime. Derfor vil medlemmer få

rabatterte priser og bli prioritert i påmeldinger. Det er ikke dermed sagt at du som

medlem er garantert plass på Primetimes arrangementer.

6.2.4 Betaling

Betaling skal foregå ved å overføre direkte til Primetimes bankkonto (kontonr.:

1503.24.25809), med mindre annet er spesifisert. Dersom betalingen til et

arrangement ikke finner sted innenfor tidsfrist, vil man risikere å miste plassen til

dette arrangementet.
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6.2.5 Avmelding av arrangementer

Quiz, pils og andre arrangementer som krever påmelding på grunn av

antallsbegrensning, uavhengig av om det kreves betaling eller ikke, er bindende. Kan

du ikke komme likevel er du nødt til å gi beskjed til arrangementansvarlig senest 3

(tre) timer før arrangementstart. Vi benytter oss av et prikksystem der medlemmet

for hver overtredelse av denne paragrafen får en prikk (se 6.2.5.1).

6.2.5.1 Om prikksystemet og konsekvenser av prikker

Det er ingen konsekvenser for 1 eller 2 prikker, men ved 3 (tre) prikker er

medlemmet utestengt fra Primetimes arrangementer i 1 (en) måned.

· Hver prikk har en varighet på 1 (en) måned (30 dager) fra du fikk prikken.

Dvs. Får du en prikk på dag 1 og en ny prikk dag 10, er den første prikken

gjeldene i 20 dager, og andre prikken er gjeldende i 30 dager.

Alle vedtektene ble godkjent av medlemmene både digitalt og fysisk.

05 Årshjulet for dette semesteret

Primequiz alltid siste torsdagen hver mnd.

Primepils alltid første torsdagen etter stipend.

Årshjulet ble presentert.

06 Info fra faddersjefene og om opptak til fadderkomité

Trenger fire til til fadderkomitéen. De i komitéen blir automatisk fadder også i

fadderuken.

Frist for å søke er 7.feb.

Send mail til fadder.pt@gmail.com

07 Valg av leder

Ida Vesteng Mathisen stiller som leder.

Ingen stiller i mot.

Leder Ida Vesteng Mathisen ble gjenvalgt ved kort akklamasjon av alle sammen.
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Generalforsamlingen hevet kl. 18:20

___________________________                          ___________________________

Signatur møteleder                                                                Signatur referent

Ida Vesteng Mathisen Ingvild Bjørnstad
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