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Saksliste i kortformat:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallinga, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, referent samt 2 – to – medlemmer til å underskrive 
protokollen.

 4. Behandle årsmelding.
a. Ved førstesverdmann Karlsen. Se vedlegg 1.

 5. Behandle regnskap.
a. Ved tårnherre Mikalsen.

 6. Behandle forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta budsjett.
a. Ved tårnherre Mikalsen.

 9. Behandle organisasjonsplan.
a. (…) Se vedlegg 2.

b. Opprette vervet «storinkvisitøs» [sic] (arrangementskoordinator): (…)

 10. Foreta følgende valg:
a. Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i våre liv.

b. 3 – tre – styremedlem og 2 – to – varamedlem.

 I. Vervene som står på valg er:

 A. tårnherre (regnskapsfører),

 B. førstesverdmann (sekretøs),

 C. kjellermester (kjøleskapsansvarlig),

 D. storinkvisitøs (arrangementskoordinator),

c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
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Årsmøteprotokoll:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

a. Årsmøtet hadde 8 – åtte – stemmeberettigede

 2. Godkjenne innkallinga, sakliste og forretningsorden.
a. Innkallinga har blitt gjort per e-post, på Twitter, på Facebook og på tavla inne 

på Imladris’ lokale.

 I. Opprinnelig dato ble gitt drøyt tre uker i forveien.

 II. Datoen måtte endres ei uke i forveien; dette ble varslet gjennom alle de 
ovennevnte kanalene.

Vedtak (win: 6 for, ingen mot, 2 blanke):

Jørn Weines’ ønsket at årsmøtet heretter skal innkalles til i en separat e-post, i 
stedet for i en e-post som samler kommende hendelser, slik det ble gjort denne 
gangen.

b. Alle medlemmer har én stemme; ved stemmelikhet har mørkefyrsten to 
stemmer (en mørk og en mørkere).

 I. For å være medlem må man ha gyldig kontingent betalt innen årsmøtets 
start.

c. Vedtak kan ende som enten

 I. «epic win» – énstemmig vedtatt, eller

 II. «win» – vedtatt med flertall, men ikke énstemmig, eller

 III. «fail» – vedtaksforslaget nedstemt, men ikke énstemmig, eller som

 IV. «epic fail» – vedtaksforslaget énstemmig nedstemt.

d. Dersom noen ønsker å ta opp en sak som ikke har vært meldt inn på forhånd, 
kan dette gjøres slik:

 I. Forslaget fremmes.

 II. I henhold til ordinær kutyme: dersom stort flertall ønsker at saken skal 
tas opp, settes den opp på sakslistas punkt 6.

Vedtak (epic win):

Æresmedlem Falk Mikalsen foreslo følgende saker: «notle titler». Dette tas opp i 
punkt 6.

 3. Velge dirigent, referent samt 2 – to – medlemmer til å underskrive 
protokollen.
a. Styret foreslår mørkefyrsten som dirigent.

Vedtak: epic win.
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b. Styret foreslår førstesverdmannen som referent.

Vedtak: epic win.

c. Som medlemmer til å underskrive protokollen, ber styret om forslag.

Vedtak (epic win):

Jens-Arthur Leirbakk og Kim André Jacobsen ble foreslått og aksepterte.

 4. Behandle årsmelding.
a. Ved førstesverdmann Karlsen. Se vedlegg 1.

Vedtak (epic win):

Årsmeldinga vant episk med følgende endringer (disse er tilføyd i årsmeldinga):

 I. Førstesverdmannen finner ut hvem vinneren av TSS er og legger dette til i 
årsmeldinga.

 II. Det tilføyes at Jørn weines var ansvarlig for opprettelsen av site.uit.no-sida.

 III. Når det gjelder tyveriene, erstatt «verre art» med «større omfang».

 IV. Tilføy at rollespillintroduksjonen ble kansellert grunnet manglende 
oppmøte.

 V. Jens Peder, tårnherre Karl-Erlend Mikalsen og kjellermester Lill-Iren 
Mikalsen får kudos for oppdisking av mat og servering til tiårsmarkeringa.

 VI. Tilføy setninga «En spesiell takk til tårnherren Karl-Erlend, kjellermester 
Lill-Iren og Jens Peder Magnussen for all hjelpen til den praktiske 
gjennomføringa av 10årsmarkeringa.»

 VII. Takk til Kim Jacobsen og Sigurd Langseth for avholdinga av 
brettspillkveldene.

 VIII. Lag en egen takkeseksjon

 5. Behandle regnskap.
a. Ved tårnherre Mikalsen

Vedtak 1 (epic win):

Behandlinga av regnskap utsettes til etter sak 6.

Vedtak 2 (epic win):

Behandlinga av regnskapet utsettes til ekstraordinært årsmøte, da også 
regnskapet skal behandles, da regnskapet ikke var fullført.

 6. Behandle forslag og saker.
a. I mangel av referat fra forrige årsmøte så styret seg nødt til å finne på en tittel til 

kjøleskapsansvarlig; denne ble vedtatt å være «kjellermester». Det foreslås at 
årsmøtet bøyer seg i mørkefyrstens episke støv og vedtaksfester det.

Vedtak (epic win):

Da tittelen anses for å være både mer fengende og mer i tråd med de øvrige 
titlene, vedtas forslaget. Kjøleskapsansvarlige skal tituleres «kjellermester».
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b. I løpet av året har styret opprettet en ekstra funksjon kalt «knekt». Knektene er 
de blant medlemmene som har valgt å bistå styret med arrangering av de 
forskjellige aktivitetene våre. Det foreslås at årsmøtet vedtaksfester at styret 
skal ha som en av oppgavene sine å utnevne det antall knekter de anser som 
nødvendig for å opprettholde et sunt aktivitetsnivå.

Vedtak (epic win):

Det skal statuttfestes at styret kan oppnevne knekter slik de ønsker, i henhold til 
behov.

c. Noe av det første styret gjorde, var å gi hvert styremedlem ansvar for en sjanger 
av spill; disse sjangrene var miniatyrspill, rollespill og andre spill, brettspill 
samt kortspill. Det foreslås at årsmøtet vedtaksfester at styret skal ha som en av 
sine oppgaver å gjøre denne fordelinga når det nye styret konstitueres.

Vedtak (epic win):

Vedtas med følgende endring av ordlyden: «Styret skal ha som en av sine oppgaver 
å gjøre denne fordelinga på første styremøte.» 

d. Æresmedlemskapsbevis:

 I. Styret foreslår tildeling av æresmedlemskapsbevis til Kurt-Henrik 
Dalmos yngste barn.

Vedtak (epic win):

Årsmøtet bestemte at æresmedlemskapsbeviset skal tildeles, og at, 
ettersom Dalmo ikke var til stede, styret gjør dette ved første anledning.

 II. Ettersom det har kommet flere medlemmer med barn til foreninga, 
ønsker styret at årsmøtet skal vurderes hvorvidt æresmedlemskapsbevis 
også skal tildeles retroaktivt. Hvis så, hvor gammelt kan barnet/barna 
være, for at de skal kunne tildeles æresmedlemskap?

Vedtak (epic win):

Retroaktivt æresmedlemskap ble besluttet å opprettes. De som har barn 
når de melder seg inn i Imladris kan få disse tildelt æresmedlemskap ved 
forespørsel, såfremt disse er yngre enn Imladris som organisasjon, men ikke 
fylt ti år.

e. Det foreslås av styret at Philip Qualmann offisielt får tittelen «The 
Counterman»; styret ønsker av årsmøtet et vedtak å fattes i saken.

Vedtak (win: 5 for, 1 imot, 2 blanke):

Philip Qualmann tildeles av årsmøtet, til evig tid, tittelen «The Counterman». 
Avgjørelsen ble tatt i hans favør, blant annet med bakgrunn i at han har donert 
flere spill til Imladris, og navnet på tittelen fordi han «likte å sitte med «counter-
ne»».

f. I tråd med navnekonvensjonen som har vært fulgt i Imladris’ oppnevnelse av 
styremedlemmer og andre kløktige personer, foreslås det at begrepet «trell» 
skal være synonymt med «medlem som ikke innehar verv». Ironien i dette 
burde være innlysende, ettersom det er styret og knektene som arbeider, og 
trellene som i vår store nåde mottar fruktene av styrets og knektenes arbeid.

Vedtak 1 (fail: 3 for, 4 imot, 1 blank):

Det ble foreslått at tittelen skulle være «serf» i stedet for «trell», men forslaget 
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feilet.

Vedtak 2 (fail: 3 for, 4 imot, ingen blank):

Under avstemning for hvorvidt vi skulle erstatte «medlem» med «trell», ble 
forslaget stemt ned.

g. Det har kommet forslag om å opprette støttemedlemskap. Styret har kommet 
frem til følgende forslag:

 I. Når et medlem har avsluttet studiet sitt ved Universitetet i Tromsø, får 
medlemmet mulighet til å forlenge medlemskapet sitt og bli et 
støttemedlem.

Vedtak 1 (epic win):

Vi skal ha støttemedlemskap.

Vedtak 2 (win: 5 for, 1 mot, ingen blank):

Det skal ikke være et krav at man er tidligere medlem av Imladris for å bli 
støttemedlem.

 II. Kontingenten foreslås å settes til «det lommeboka tillater» og betales 
per semester. Tårnherren får ansvar for å sende ut påminnelse til disse 
om at de har anledning til å støtte Imladris’ videre planlegging av 
verdensherredømme ved å betale det antall gullmynter de måtte ha lagt 
til side i borgene sine til tårnherrens ved det norske postverket utsendte 
fut.

Vedtak: epic win.

 III. Forslag til tittel til disse medlemmene:
«seiðmaðr» eller «seidmann» / «seiðkvinna» eller «seidkvinne».

Vedtak 1: epic fail:

Ingen av tittelforslagene var ønsket.

Vedtak 2: epic win:

Støttemedlemmer skal kalles nettopp «støttemedlem», jf. vedtaket om 
ikke å endre tittelen til ordinære medlemmer.

h. Det har kommet inn forslag om at Jørn Weines skal tildeles tittelen 
«generaliseringsgeneral»; styret ønsker av årsmøtet et vedtak å fattes i saken.

Vedtak: fail (2 for, 4 imot, 2 blanke).

i. Det har kommet forslag om at vår alles kjære mørkefyrste og lyset i våre liv skal 
tildeles tilleggstittelen «klemmefyrste»; styret ønsker av årsmøtet et vedtak å 
fattes i saken.

Vedtak: win (5 for, 2 imot, 1 blank):

Tittelen tildeles til sittende mørkefyrste, mørkefyrste Krogsæter.

j. Ingen øvrige forslag til årsmøtet har kommet inn i forkant.

k. Forslag lagt frem av medlemmene på årsmøtet:

 I.  Ved æresmedlem Falk: «notle titler»:

 A. Mørkefyrstetittelen skal endres til «fjompenisse» (skriftlig levert 
av Jørn Weines».
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Vedtak: win (5 for, 3 imot, ingen blanke):

Mørkefyrstetittelen skal ikke endres i det hele tatt.

 B. Mørkefyrstetittelen skal endres til «Bestemor Bamsemums».

Vedtak: epic win.

 II. Mørkefyrsteregaliene skal endres til tre bling-bling-aktige ting som ikke 
passer sammen.

Vedtak: epic win.

 7. Fastsette medlemskontingent.
a. Styret foreslår å la kontingenten stå uendret, altså 50,– kr./semester.

Vedtak: epic win.

 8. Vedta budsjett.
a. Ved tårnherre Mikalsen.

Vedtak (epic win):

Behandlinga av budsjettet utsettes til ekstraordinært årsmøte, da også regnskapet 
skal behandles. 

 9. Behandle organisasjonsplan.
a. Vi burde fastsette denne, ettersom det har vært såpass fremtredende i ganske 

mange saker i år. Se vedlegg 2.

Vedtak (epic win):

Vedtas med endring av titlene jf. tidligere vedtak om ikke-endring av titlene til 
medlemmer og støttemedlemmer.

b. Opprette vervet «storinkvisitøs» [sic] (arrangementskoordinator):

 I. Dennes oppgaver vil hovedsaklig gå ut på å koordinere de av styret 
vedtatte aktiviteter med de som står for den faktiske gjennomføringa av 
dem. Vedkommende får et spesielt ansvar for å opprettholde en god 
kommunikasjon med knektene.

Vedtak (epic win):

Vedtas med følgende tilføyelse til oppgavebeskrivelse: Vedkommende skal være 
ansvarlig for jevnlig informasjon til medlemsmassen om foreningens aktiviteter.

 10. Foreta følgende valg:
a. Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i våre liv.

 I. Mørkefyrste Tor-Ivar Krogsæter stiller til gjenvalg. Dersom ingen andre 
er åndsforlatte nok til å ta på seg jobben, foreslås det vedtatt at denne 
fortsetter.

Vedtak (epic win).

b. 4 – fire – styremedlem og 2 – to – varamedlem.
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 I. Vervene som står på valg er:

 A. tårnherre (regnskapsfører),

• som fører regnskapet og besørger at vi ikke bruker mer 
penger enn hva han eller hun har lagret i Imladris’ tårn.

• Tårnherre Mikalsen takkes for god og tro tjeneste.

• Alexander Lauritsen stiller til valg med det yndige legemet 
og den vakre sjela si.

Vedtak: epic win.

 B. førstesverdmann (sekretøs),

• som har kontroll over Imladris’ arkiv, medlemsoversikt og 
fører referat fra møtene våre.

• Førstesverdmann Jonas «J-Moneys» Karlsen stiller til 
gjenvalg og garanterer å fortsatt la blekket sprute.

Vedtak: epic win.

 C. kjellermester (kjøleskapsansvarlig),

• som har kontroll over Imladris’ marked (kjøleskap), 
besørger påfyll av det, og for øvrig har et ekstra overblikk 
over hva vi har av aktiva.

• Kjellermester Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen stiller til 
gjenvalg med de ekstra lange fingrene sine.

Vedtak: epic win.

 D. storinkvisitøs (arrangementskoordinator),

• som blir ansvarlig for å koordinere kommunikasjonen 
særlig mellom knektene og styret når Imladris’ arrangerer 
aktiviteter.

• Weronica Melbø-Jørgensen stiller til valg med det yndige 
legemet og den vakre sjela si.

Vedtak: epic win.

c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. Pkt. 9.

 I. Valg av to varamedlemmer.

Vedtak (epic win):

Valget utsettes til det ekstraordinære årsmøtet, da ingen kandidater 
meldte seg.
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Vedlegg

Vedlegg 1
Årsmelding for studieåret 2011–2012
Om styret og administrasjonen
Etter styremøtet for 2010–2011, ble nytt styre bestående av mørkefyrste Tor-Ivar Krogsæter, 
tårnherre Karl-Erlend Mikalsen, førstesverdmann Jonas Karlsen og kjellermester Lill-Iren 
Gabrielsen Mikalsen. Styret har gjennomført 8 møter og fattet rundt 30 vedtak. Viktigst av 
disse vedtakene er:

• Premietaket på TSS/TGS ble økt til 500 kroner. Vi valgte også at beste enkeltstående 
modell skulle premieres (som ei prøveordning).

• For å lette arbeidet til styret, ble det besluttet at vi skulle opprette en funksjon kalt 
«knekt». Knektene skulle bistå styret innen hver sine arrangement, disse fire værende 
miniatyrspill, rollespill, kortspill samt brettspill og andre spill.

• Det ble også besluttet at styrets medlemmer skulle være ansvarlige kontaktpersoner 
for hvert av de ovennevnte arrangementene.

• I forbindelse med tiårsjubileet bestemte styret seg for å gjennomføre ti forskjellige 
arrangementer, med mål om å nå en så variert og stor del av medlemsmassen som 
mulig. Mer om dette under.

Viktige arrangement
Vi har arrangert tiårsjubileumsarrangementer, disse værende

• tre brettspillkvelder,

• More Dakke (introduksjonsturnering til Warhammer 40,000),

• drittfilmkveld,

• rollespillintroduksjon (avlyst grunnet manglende oppmøte),

• todagers minimagicturnering,

• mannekveld,

• The Silver Skink og

• tiårsjubileumsmiddag med mørkefyrstespørrekonkurranse.

• Retro-LAN ble utsatt grunnet manglende påmelding.

Arrangementene hadde god deltakelse. Av konkurransene kan nevnes at i 
minimagicturneringa kom Marie-Victoria Fløttkjær på førsteplass, Eirik «Rasta» på 
andreplass,  Ole-Magnus With Børke og Tor-Ivar Krogsæter på delt tredjeplass; i The Silver 
Skink vant __________, mens best malte hær-prisen gikk til Eirik Lanes, og best malte figur-
prisen gikk til førstesverdmann Jonas Karlsen; i mørkefyrstespørrekonkurransen vant laget 
bestående av førstesverdmann Jonas Karlsen, Kim André Jacobsen, Jens-Arthur Leirbakk og 
Jørn Weines.

De tradisjonelle turneringene våre The Silver Skink og The Golden Snotling hadde begge god 
deltakelse, både fra universitetet og rundt i fylket. På Skink-en var det syv bord (fjorten 
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deltakere, og på Snotling-en var det åtte bord (seksten deltakere). Arrangementene gikk 
knirkefritt. Det kan for øvrig også nevnes at vi fikk et hyggelig samarbeid med Sci-fi-
foreningen Arctic Sector, der de lot oss leie videokanonen deres for en billig penge, noe som 
gjorde den tekniske arrangeringa av The Silver Skink atskillig bedre.

Årets gang for øvrig
Ei sårt tiltrengt digitalisering av medlemsdatabasen ble foretatt, og med over seksti 
medlemmer i klubben, ser vi at dette har gjort kommunikasjonen med medlemmene lettere å 
håndtere. Klubben har for øvrig fått konto på Google+ og Twitter, samt ved Jørn Weines’ hjelp 
fått opprettet ei site.uit.no-side, og har dermed gjort oss tilgjengelig på alle de viktigste 
kanalene på verdensveven.

Vi var svært heldige med søknaden vår til Studentparlamentet, der vi søkte om 15 999 kroner, 
og fikk fullt tilslag. Som konsekvens av dette, har vi kunnet gå til innkjøp av flere spill enn hva 
vi tidligere hadde håpet på, mer terreng og annet utstyr til miniatyrspill, nye regelbøker og 
mye mer. I tillegg fikk vi de nødvendige midlene til å arrangere en tiårsjubileumsfest som ble 
gratis for alle medlemmene. Det ble også søkt om penger til å kjøpe inn ferdigmalte 
warhammerhærer, men vi har til nå ikke funnet aktuelle hærer (de har vært for dyre), så 
pengene er inntil videre satt av til formålet. Flere av tiårsjubileumsarrangementene våre har 
involvert premier, og takket være tildelinga har vi likevel kunnet gjøre de fleste av disse 
arrangementene gratis (for medlemmer).

Klubben har uheldigvis vært utsatt for tyveri i år, av betydelig større omfang enn tidligere år. I 
Debutuka stilte førstesverdmann Karlsen opp med hæren sin for å vise litt av hva vi holdt på 
med; han ble frastjålet modeller for rundt kr. 2310,–, og styret vedtok at klubben (naturligvis) 
skulle dekke kostnadene hans til innkjøp av nye figurer og maleutstyr til disse. I tillegg har vi 
blitt frastjålet en mengde både kort-, brett- og miniatyrspillsaker. Mørkefyrsten tok kontakt 
med Utropia i saken, noe som har resultert i ett godt tips som blir fulgt opp. Da saken 
foreløpig ikke er avsluttet, må denne overtas av det kommende styret. Samlede tap for 
Imladris, ikke inkludert førstesverdmann Karlsens tap, beløper seg til godt over 4000,– 
kroner. Dette har ført til at en del av utstyrskjøpene vi hadde planlagt ikke lot seg 
gjennomføre. Vi har likevel valgt å fortsette Imladris’ åpen dør-politikk, da vi ønsker å være et 
samlingssted for studenter og andre som ønsker et sosialt tilholdssted.

Klubben har vært så heldig at to av våre fremtredende spillere, disse værende Ole-Kristian 
Olsen (vår alles kjære mørkefyrste (IV) og bautasteinen foreningen hviler på) og Kurt-Henrik 
Dalmo) har blitt kontaktet av Norsk Warhammerforening for å representere oss i Nord-
Norge.  De skal i tillegg representere klubben på NM i Warhammer, og vi har i den anledning 
bestemt oss for å trykke opp pique-t-skjorter gratis til dem, tilsvarende de som blir tilbydd de 
øvrige medlemmene våre.

Κύδος – kydos
Årsmøtet ønsker å rette en spesiell takk til følgende:

• Jens Peder Magnussen, tårnherre Mikalsen og kjellermester Mikalsen for oppdisking 
av mat, servering og pynting under tiårsjubileumsfesten vår, samt for all hjelp til den 
praktiske gjennomføringa av arrangementet.

• Kim Jacobsen og Sigurd Langseth takkes for gjennomføringa av brettspillkveldene.
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Vedlegg 2
I henhold til punkt 9a, forslås følgende organisasjonsplan vedtatt. Den viser Imladris’ interne 
organisasjon, samt hvordan Imladris som organisasjon står i forhold til Universitetets 
organisasjon. «Imladris» i organisasjonsplanen, skal forstås som Imladris’ samlede 
medlemsmasse. I og med at styret er Imladris’ representanter vil det være disse som 
representerer organisasjonen utad; de må samtidig kunne svare for representasjonen innad.
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