
Årsmøteprotokoll
studieåret 2013–2014 og høsten 2014

Studentforeningen Imladris

4506 dager med moro
Protokollen bevitnes å være riktig ført, Tromsø, 12.2.2015:

................................................... ...................................................
medlem Karl-Erlend Mikalsen og medlem Ole Magnus With Børke.
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Saksliste i kortformat:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallinga, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, referent samt 2 – to – pennevoktere fra de tilstedeværende 
medlemmene til å underskrive protokollen.

 4. Kunngjøre foreningas nye æresmedlemmer:

 5. Kunngjøre tittel og navn til alle som har fått offisielle titler tildelt av 
Studentforeningen Imladris.

 6. Revidere vedtektene.

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

 8. Behandle regnskap.
a. Ved tårnherre Lauritzen. Se vedlegg 2.

 9. Behandle innkomne forslag.

a. Blekk-Katt.

b. Arrangementsplan.

c. Forslag lagt frem av medlemmene på årsmøtet:

Vedtaksforslag: Disse forslagene skal tas opp, selv om de ikke ble 
meldt tidligere på årsmøtet:
Vedtak: win ()

 A. Endring av navn på Imladris’ leder.

 B. Mær dræft æv Mægic™ ©  

 10. Fastsette medlemskontingent.

 11. Vedta budsjett.
a. Ved tårnherre Lauritzen. Se vedlegg 3.

lørdag  31. januar 2015 Side 3 av 20 Årsmøteprotokoll 2013–2014 og H2014

Wizards of

The Coast



 12. Behandle organisasjonsplan.
a. Styret foreslår at følgende endringer gjøres i organisasjonsplanen, jf. vedlegg 4:

 A. Medlemmene deles inn i følgende seks kategorier:

 I. ordinære medlemmer;

 II. livstidsmedlemmer;

 III. æresmedlemmer, som i kraft av æresmedlemskapet slås til ridder 
av Imladris;

 IV. æresmedlemmer, som har svennebrev og slås til væpner av 
Imladris’ riddere;

 V. æresmedlemmer, som har svennebrev;

 VI. og støttemedlemmer.

b. Styret foreslår at organisasjonsplanen for øvrig står uendret.

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

 A. Vår alles kjære mørkefyrste VI Jonas Karlsen har klargjort og forlenget 
lilleslegga si fra fjorårets årsmøte, og stiller den atter til medlemmenes 
rådighet.

 B. Ingen andre kandidater har meldt seg.

b. 4 – fire – styremedlem og 2 – to – reservedeler. 

 A. vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste 
livene våre;

 B. vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak trona;

 C. vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter;

 D. vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og 
generalissimus/generalissima;

 E. vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1) og vår alles reservedel № 2, sīc 
(varamedlem 2).

c. Velge en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer.

 A. Styret foreslår at valgkomitéen ledes av storinkvisitøsa.

 B. Styret foreslår at reservedelene utgjør de to øvrige medlemmene.

 C. Styret ønsker kandidater til to valgkomitévaramedlemmer.

d. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 
12.
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Årsmøteprotokoll:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
a. Thomas Fordal betalte årsmedlemskap umiddelbart, som førte til at vi hadde 21 

stemmeberettigede og 3 æresmedlemmer med talerett.

b. Forslag ble lagt frem om at i henhold til tidligere årsmøtevedtak har 
mørkefyrsten dobbeltstemme ved stemmelikhet, takket være en mørk og en 
mørkere stemme. Dersom mørkefyrsten ikke har en mørkere stemme, skulle 
dette kompenseres ved bart. For øvrig ble det foreslått at mørkefyrster uten 
ansiktshår, kunne kompensere for dette ved øvrig kroppsbehåring.

 2. Godkjenne innkallinga, sakliste og forretningsorden.
a. Innkallinga ble godkjent.

b. Ingen øvrige kommentarer.

c. Ingen saker ble lagt frem, så sakslista står som den er.

Vedtak: epic win

d. Tortur av mørkefyrsten ble foreslått utsatt til drittfilmkvelden (som er etter 
årsmøtet), i form av å se .

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

Vedtak: epic win.

b. Styret foreslår førstesverdmannen som referent. Kjellermesteren påpeker at 
førstesverdmannen må følge med på det som skjer rundt seg, og ikke bli for lett 
distrahert.

Vedtak: epic win.

c. Forslag fra salen: Karl-Erlend Mikalsen og Ole Magnus With Børke.

d. Disse «pennevokterne» blir igjen etter årsmøtet, leser over referentens referat 
og kommer med eventuelle endringer. Referenten skriver det godkjente 
referatet ut, som så umiddelbart signeres av pennevokterne.

 4. Kunngjøre foreningas æresmedlemmer:
a. Æresmedlemmer som slås til ridder av Imladris.

 A. Jf. styremøtevedtak i sak 48/2013–2014.3 gjort den 9. desember 2014, 
innstilles Thomas Fordal til å slås til ridder av Imladris og tildeles 
tilhørende æresmedlemskap for det fremragende arbeidet hans for 
foreninga vår i lang tid. Han har jobbet hardt for 
miniatyrspillaktivitetene våre; har vært ansvarlig for regelpakkene, og 
har vært dommer på to av miniatyrspillturneringene våre; har bidratt 
stort med å utvide terrengsamlinga vår; og er en positiv, initiativtakende 
og ydmyk person, som ikke søker oppmerksomhet rundt egen person, 
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og som gjennom aktiviteten sin gir omverden et svært positivt inntrykk 
av foreninga vår. Styret anmoder årsmøtet om å bifalle forslaget.

Vedtak: epic win

Tårnherre Lauritzen betale som følge av dette æresmedlem herr Fordal 
tilbake de hundre kronene. Årsmøtet poengterte at det var et sjeldent syn å 
se tårnherren frivillig gi fra seg penger.

 B. For det fremragende arbeidet som kjellermester siden høsten 2010, 
innstilles Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen til å slås til ridder av Imladris og 
tildeles tilhørende æresmedlemskap. Hun har i ei årrekke benyttet 
familiekarjolen til å besørge at Imladris’ marked alltid har hatt fristende 
tilbud av studiefremmende varer, til glede for alle Imladris’ medlemmer, 
og har opptredd usedvanlig oppofrende for foreningas vel. Styret 
anmoder årsmøtet om å bifalle forslaget.

Vedtak: epic win

b. Æresmedlemmer med svennebrev som skal slås til væpnere av Imladris’ 
riddere: Imladris kjenner ikke til at noen av medlemmene våre har fått barn i 
løpet av høsten 2013 til desember 2014.

 A. Ingen i salen kjente heller til noen nye kandidater.

c. Æresmedlemmer med svennebrev:

 A. Sønnen til Emilia Lemaniak Lamøy og Erik Dragøy Mortensen: Adam, 
sønn av Erik Dragedreper og Emilia Drageskaper. Kandidaten var ikke til 
stede, så det ble utsatt til ei senere anledning.

Vedtak: epic win

 5. Kunngjøre tittel og navn til alle som har fått offisielle titler tildelt av 
Studentforeningen Imladris.
a. Vår alles kjære mørkefyrste og bautaen foreningen hviler på, mørkefyrste IV 

Ole Kristian Olsen.

b. Klemmefyrste, mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter.

c. (The) Counterman, Phillip Qualman.

d. Lilleinkvisitøsa, Jeanett Mikkelsen.

e. Grand Master, mørkefyrste I Christopher O. Sørlie og Jens-Arthur «Sjart» 
Leirbakk, disse tildelt tittelen i fellesskap.

 6. Revidere vedtektene.
Se vedlegg 6.

a. Følgende endringer ble vedtatt:

 A. Følgende ble tilføyd til slutten av § VII.d: (…) Æresmedlemmer med 
ridderskap er medlem til vedkommende selv melder seg ut. Dersom 
medlemmet dør, er denne fortsatt medlem til denne sjøl reiser seg opp 
og melder seg ut.
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Vedtak: win (19 for, 1 mot, 0 avholdende).

Vi mistet én stemmeberettiget mens forslaget ble behandlet. Han gikk 
bort. Ambulansen ble ikke tilkalt.

 B. § XII.b endres til «Kun medlemmer som har stemmerett og fyller 16 år i 
løpet av kalenderåret, er valgbare til verv i foreninga.»

Vedtak: epic win.

 C. Til § XIII.b tilføyes «For å ha dobbelstemme, må mørkefyrsten ha en 
mørk og en mørkere stemme. Hvis denne ikke har dette, må han ha bart 
for å veie opp for mangelen. Hvis denne ikke har bart, må denne 
kompensere for manglende ansiktshår på en måte som godkjennes av 
årsmøtet.»

Vedtak: win (17 for, 2 mot, 1 avholdende).

 D. § XIV.a: Sett inn komma: «(…) foreningas virksomhet, kan ekskluderes 
midlertidig (…)»

 E. § XV.b: Tilføy en -t: «(…), kan styret fatte den endelige beslutningen 
med stort flertall.»

 F. Flere korrigeringer:

 I. § XVIII: Sett inn referanse til statuttene.

 II. Punkt i.4: Stryk «han eller hun» etter parentesen.

 III. Punkt k: Sett inn referanse til statuttene.

 G. Tilføyelse til § XXI.d: «(…), ei alumnusordning for medlemmer som 
avslutter tilknytninga si til UiT, men fortsetter å arbeide for Imladris.»

Vedtak: win (18 for, 0 mot, 1 avholdende)

(Jens var på do).

b. Vedtektene vedtas med endringene som notert i punkt a. Tekstkorrigeringene 
(punkt D, E og F) ble godkjent ved nikkende samtykke.

Vedtak: win (19 for, 0 mot, 1 avholdende).

 7. Behandle årsmelding.
Ved førstesverdmann Karlsen. Se vedlegg 1.

a. Følgende kommentarer og tillegg ble lagt frem av årsmøtet:

 A. «Jo» skrives med en -e til slutt. Korrigert.

 B. Årets gang for øvrig, første avsnitt: «forventes å være på plass primo 
2015» endret til «var på plass primo 2015.»

 C. Det tilføyes «som Lill-Iren fortsatt ikke har fått betalt for. Det påpekes at 
det er foreninga som har stått for innkjøpene, og årsmøtet mente at det 
burde legges til en egen post for erotika i budsjettet.». Jon foreslås som 
«ekstra langfingra snotling med elleve magiske fingre 
(øverstepornografist)». Tårnherren påpeker at foreninga allerede 
disponerer tryllestaven hans.

 I. Det foreslås at den ekstra langfingra snotlingen med elleve 
magiske fingre (øverstepornografisten) skal bli en knektepost.
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Vedtak: win (6 for, 4 avholdende, 5 mot)

 D. Det påpekes at vi har hatt veldig artige styremøter. Vi informerte også 
styret om piratvedtaket vårt, og dette ble tilføyd til årsmeldinga.

 E. Førstesverdmannen sa at «Studæntutvalget må se tell å førr fan kom sæ 
på kontoret sett». Det skulle tas stilling til spørsmålet om romutvidelse 
av dem forrige uke, og vi har verken sett noe til dem, eller fått det 
skriftlige svaret fra dem vi ble lovet. Vi mener Studentparlamentet kan 
ha interesse av å vite at de ikke oppfyller kontortidforpliktelsene sine. 
Det ble henstilt til at vi skal henvende oss til dem per e-post, og 
etterspørre svaret fra dem, før vi sender årsmøteprotokollen videre, slik 
at de ikke får vite om problemet ad omveier; de bør da også opplyses om 
at vi påtar oss en stor del av studentveiledninga de er ment å skulle 
utføre, og at vi gjør det med glede. Hvis de ikke er til stede på kontoret 
sitt, har de intet reelt eksistensgrunnlag.

b. Vedtak: epic win:

Årsmeldingen vedtas med akklamasjon, med tilleggene som beskrevet i punkt 7a.

 8. Behandle regnskap.
a. Ved tårnherre Lauritzen. Se vedlegg 2.

 A. Tallene er presentert på en så grunnleggende måte som det er mulig å 
gjøre regnskapsmessig. Medlemmene slipper eksempelvis å se alle de 
tolv regnearkene tårnherren har for å føre månedsregnskapet.

 B. En ting som ikke er på kostnadssida vår, er innkjøpet av Hackmaster, da 
verken regning eller bilag er å finne – ikke en gang bankutskrifta; det ser 
altså ut til at pengene ikke er trekt. Karl-Erlend påpeker at hvis betalinga 
ikke er gjennomført, er betaler pliktig å få gjort opp, men da det ikke 
finnes noen bilag, kan det heller ikke føres. Men så vidt vi vet, har vi 
faktisk betalt.

 C. Ca. kr. 6000,– er avskrevet, da alt som har en verdi under 25–30 000 skal 
avskrives. Med andre ord skal alle eiendelene til Imladris stå i kr null.

 D. Det store overskuddet i regnskapet, er der fordi det ble overført penger 
til 2015 for å dekke arrangementet av Northern Battlefields I (NB1). NB1s 
regnskap er fortsatt under behandling, og blir ikke helt klart før det 
neste styret har behandlet; vi hadde utgifter på kr. 5000,–, men dette ble 
i stor grad dekt inn av deltakeravgifta. Overskuddet ble på kr. 9000,–. 
Egentlig skulle maten dekkes av catering, men lillestorinkvisitøsa påtok 
seg å gjøre dette og ønsket ikke å ha betaling for dette, selv om styret 
satte av kr. 4000,– til dette. Hvordan oppgjøret gjøres, behandles av det 
neste styret.

 E. Grasrotandelen vi har fått, leveres stort sett fra Yngvild og 
førstesverdmannens pappas tippelag. Det ble akklamert. Rundt kr. 600,– 
mangler fortsatt i regnskapet.

 F. Kjøleskapet går med 350–360 kroner i pluss; det går altså omtrent i null, 
og slik skal det fortsette å være. Det kan være at noen priser må endres, 
da kortsystemet vårt koster 2½ % for hver betaling som gjøres, slik at vi 
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ikke går i for stort tap. Hvordan dette skal håndteres, behandles av 
styret. Uansett forventes det at sukkervarer kommer til å øke i pris, så 
det kan grunnet det bli vanskelig å holde prisene vi har per nå. At varene 
nå koster priser i hele femmere, skyldes et gammelt vedtak for å få 
mindre veksel. Kjøleskapsdrifta har som mål å gå i 0 – null, og ignorerer 
10-prosentsregelen.

 G. Tårnherren har ingen innspill for øvrig.

Vedtak: epic win.

Regnskapet godkjennes.

 9. Behandle innkomne forslag.
a. Blekk-Katt, engelsk navn «Squitty», som tegnet av Emilia Lemaniak Lamøy, 

foreslås å bli foreningas offisielle maskot. Det foreslås også at den morbide 
sangen tilhørende det skal bli Blekk-Katts offisielle sang. Se vedlegg 5.

Vedtak: win (17 for, 2 avholdende, 1 mot)

«Hæstkuk!», sa førstesverdmannen om den som stemte mot.

 A. Skal teksten endres til «Little ball of glee.»

Vedtak: fail (6 for, 7 avholdende, 7 mot)

 B. Det foreslås òg at denne skal tilføyes Imladris-logoen, og sitte på toppen 
av skjoldet. Det ble også foreslått at logoen til Imladris skal holdes rein, 
og at det lages en alternativ logo med Blekk-Katt.

Vedtak: fail (0 for, 2 avholdende, 18 mot)

 C. Det ble også fremmet forslag om at det ble laget t-skjorter lik de vi har, 
med skjoldet på fremsida og Blekk-Katt på baksida. Det ble dessuten 
fremmet forslag om at svennene skal løpe rundt kledd som maskoten. 
Intet vedtak ble fattet om dette, men årsmøtet var veldig positive til 
forslaget.

b. Arrangementsplan.

 A. Lillestorinkvisitøsa la frem hva vi har planlagt å gjøre for medlemmene. I 
2015 ønskes det at følgende gjøres:

 I. Northern Battlefields I (allerede gjort)

 II. Verdens brettspilldag, 11. april 2015.

 III. MtG Draft-turneringer (1 display Born of the Gods og 1 display 
core 2015)

 IV. Debutuka, noen lunde det samme vi gjorde i fjor, da det var 
veldig positivt for foreninga. Hoppeballkappløpet vi hadde i fjor 
trakk nok oppmerksomhet til at vi fikk media på besøk. «Hobbits 
vs. Nazgûl» er et tilsvarende arrangement, som kan tiltrekke seg 
mye folk og oppmerksomhet. Det ble òg foreslått å arrangere en 
dropp-inn D&D-runde. Ei sterkere satsing mot 
utenlandsstudentene hadde vært positivt, men er vanskelig å 
gjennomføre med tanke på at mesteparten av styret og 
medlemmene ikke er tilbake tidlig nok til dette.
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 V. Drittfilmkveld.

 VI. Onsdagserotika.

 VII. Murder Party (julebord).

 VIII. Horror Night (Blekk-Katt-tilbedelse / Squitty worship) på 
Halloween.

 IX. Semesteravslutning (feir det eller drikk det – med alkohol). Det 
er intet problem verken å skaffe skjenketillatelse eller at Imladris 
selv står for et arrangement der det selges alkohol. Det var stor 
interesse hos årsmøtet for at dette skulle gjøres i Imladris’ regi.

 X. Jentekveld.

 XI. Magic Draft.

 XII. Malekveld. Lars påpekte at det er relativt dårlige lysforhold. 
Førstesverdmannen sa at dette lett kan utbedres ved hjelp av 
driftsmidlene.

 B. Det er godt for foreninga at storinkvisitøsa opplyses om arrangement i 
forkant av at de skal skje, slik at hun lettere kan samkjøre dem.

Vedtak: epic win

Arrangementsplanen ble vedtatt med akklamasjon.

c. Forslag lagt frem av medlemmene på årsmøtet:

Det ble påpekt at endring av mørkefyrstetittelen er en Imladris-tradisjon som 
ikke kan hoppes over.

 A.  Endring av navn på Imladris’ leder.

 I. Foreslåtte navn:

• «Ronny-Viggo: kjærlighetens onkel»;

• Mørkefyrsten skal bli «Jokke» og resten av styret 
«valentinerne»;

• «lysfontene»;

• «trell»;

• «Bestemor Bamsemums»;

• «han Far» eller «ho mor» og med rett til å si «Kom og sætt 
dæ på fanget tell han Far».

• Ved spørsmålet om mørkefyrstetittelen skulle endres:

Vedtak: epic fail

 B.  Mær dræft æv Mægic™ ©  

Ble fjernet da det ble behandlet under arrangementsplanen.

 10. Fastsette medlemskontingent.
a. Forslag 1: En del av støtteordningene vi kan søke på, krever helårsmedlemskap, 

samt at kontingenten følger regnskapsåret. Styret foreslår derfor å endre 
kontingenten slik:
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 A. 60,– kr/semester eller 100,– kr/år.

 B. Kontingenten skal ikke lenger løpe fra dato til dato, men fra 1. januar og 
1. juli (i praksis 1. august).

 C. På medlemskortene skrives det inn når medlemmet første gang ble 
innmeldt, samt hvilke semester medlemskortet gjelder for.

Ingen hadde innvendinger til forslaget. Det ble påpekt at det ikke har 
tilbakevirkende kraft. «Latsabber!» ble det sagt fra salen.

Vedtak: win (16 for, 3 avholdende, 0 mot)

 11. Vedta budsjett.
a. Ved tårnherre Lauritzen. Se vedlegg 3.

 A. De fleste postene har blitt doblet eller økt betydelig, fordi vi forventer 
betydelig mer penger.

 B. Onsdagserotika ble etterspurt; den ligger under «Arrangement».

 C. Ingen kommentarer for øvrig.

Vedtak: win (17 for, 2 avholdende, o mot)

 12. Behandle organisasjonsplan.
a. Styret foreslår at følgende endringer gjøres i organisasjonsplanen, jf. vedlegg 4:

 A. Medlemmene deles inn i følgende seks kategorier:

 I. ordinære medlemmer;

 II. livstidsmedlemmer;

 III. æresmedlemmer, som i kraft av æresmedlemskapet slås til ridder 
av Imladris;

 IV. æresmedlemmer, som har svennebrev og slås til væpner av 
Imladris’ riddere;

 V. æresmedlemmer, som har svennebrev;

 VI. og støttemedlemmer.

b. Styret foreslår at organisasjonsplanen for øvrig står uendret.

Vedtak: epic win med akklamasjon.

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

 A. Vår alles kjære mørkefyrste VI Jonas Karlsen har klargjort og forlenget 
lilleslegga si fra fjorårets årsmøte, og stiller den atter til medlemmenes 
rådighet.

 B. Ingen andre kandidater har meldt seg.

Vedtak: epic win

Mørkefyrsten ble gjenvalgt med akklamasjon.

b. 4 – fire – styremedlem og 2 – to – reservedeler. 

 A. vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste 
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livene våre,

 I. som fører regnskapet og besørger at vi ikke bruker mer penger 
enn hva han eller hun har lagret i Imladris’ tårn, forutsatt at 
campusbandittene (latrones campi) ikke har sneket til seg fra 
tårnet.

 II. Sittende tårnherre Alexander Lauritsen stiller tryllestaven og det 
velkalkulerende hodet sitt til foreningas rådighet.

Vedtak: epic win

Tårnherren ble gjenvalgt med akklamasjon

 B. vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak trona,

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

 II. Sittende førstesverdmann sekretøs  klemmefyrste Tor-Ivar 
Krogsæter stiller blekkspruteren sin til foreningas rådighet.

Vedtak: epic win

Førstesverdmannen ble valgt med akklamasjon.

 C. vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter,

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

 II. Sittende kjellermester Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen takkes 
ærbødig for lang og tro tjeneste.

 III. Som første kandidat stiller Emilia Lemaniak Lamøy til valg, og 
skal få anledning til å vise om hun kan få like lange, følsomme, 
velfungerende fingre som Lill-Iren.

 IV. Som andre kandidat stiller Magnus Fæste Klashaugen til valg, og 
har gitt sitt samtykke til at vi skal få drenere ham for 12 liter blod i 
løpet av bachelortida hans.

Vedtak: epic win

Emilia Lemaniak Lamøy var eneste av kandidatene til stede, og ble valgt 
med akklamasjon.

 D. vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og 
generalissimus/generalissima,

 I. som blir ansvarlig for å koordinere kommunikasjonen særlig 
mellom knektene og styret når Imladris arrangerer aktiviteter, 
lede valgkomitéen, samt finne frem pisken når folk ikke gjør de 
oppgavene de har tatt på seg å gjøre.

 II. Som første kandidat, stiller reservedel Marie-Josée «Jo» Haglund 
Halsør seg villig til å bekle vervet med sin strenge, kvinnelige 
sjarme og svinge pisken hardt og dominerende.

 III. Som andre kandidat, stiller medlem Lars Dahl seg villig til å 
bekle vervet med all sin prakt og det velkledde, svingpiskende 
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legemet sitt.

 IV. Som tredje kandidat stiller Magnus Fæste Klashaugen til valg, for 
hvem kan være bedre til å arrangere fester enn en som heter 
Fæste?

Vedtak: epic win

Kandidatene stilte fordelene sine villig til syne for årsmøtet. Lars bøyde seg 
ærbødig for Joe, og hun ble valgt ved akklamasjon.

 E. vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1) og vår alles reservedel № 2, sīc 
(varamedlem 2),

 I. som blir ansvarlige for å gjøre det faktiske valgkomitéarbeidet 
under storinkvisitøsas misbilligende, strengt dominerende blikk; 
vikariere på styremøter dersom noen av de faste 
styremedlemmene ikke kan stille; samt overta styreverv dersom 
noen av de faste styremedlemmene ikke lenger kan utøve vervet 
sitt.

 II. Reservedel Mathias Wiik Westberg takkes for god tjeneste.

 III. Vår kjære reservedel Marie-Josée «Jo» Haglund Halsør og våre 
kjære medlemmer Hans K. Solvang og Magnus Fæste Klashaugen 
har sagt seg villig til å ta denne oppgaven, helt uvitende om de 
tvilsomme konsekvensene det kan få for dem når de blir bedre 
kjent med småslegger og tryllestaver.

 IV. Styret foreslår vårt kjære medlem Jostein Johansen som 
reservedel. Han vet ikke noe om dette, men sier utvilsomt ja, når 
han bare får vite hvor magisk styremøtene våre er.

Grunnet manglende oppmøte fra de øvrige kandidatene, ble Lars Dahl 
og Jostein Johansen foreslått som kandidater.

Vedtak: epic win

Kandidatene Jostein Johansen og Lars Dahl ble valgt med akklamasjon.

c. Velge en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer.

 A. Styret foreslår at valgkomitéen ledes av storinkvisitøsa.

 B. Styret foreslår at reservedelene utgjør de to øvrige medlemmene.

 C. Styret ønsker kandidater til to valgkomitévaramedlemmer. Som 
kandidater ble foreslått:

 I. Nicolai Stangnes

 II. Jeanett Mikkelsen

Vedtak: epic win.

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. Valgkomitéen skal ledes av storinkvisitøsa 
og for øvrig bestå av reservedelene. Nicolai Stangnes og Jeanett MIkkelsen blir 
dermed reservereservedeler.

d. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 12.

 A. Ingen øvrige valg gjenstod.

lørdag  31. januar 2015 Side 13 av 20 Årsmøteprotokoll 2013–2014 og H2014



Vedlegg

Vedlegg 1

Årsmelding for studieåret 2013–2014 og høsten 2014

Om styret og administrasjonen
Etter årsmøtet for 2012–2013, ble nytt styre bestående av mørkefyrste Jonas Karlsen, tårnherre 
Alexander Lauritsen, førstesverdmann klemmefyrste Tor-Ivar Krogsæter, kjellermester Lill-
Iren Gabrielsen Mikalsen og storinkvisitøs Weronica Hagen Melbø-Jørgensen; reservedeler 
var Mathias Wiik Westberg og Marie-Josée «Joe» Haglund Halsør. Styret har gjennomført ni 
styremøter og behandlet 48 saker. Av de viktigste sakene og vedtakene denne perioden, kan 
nevnes følgende:

• Utarbeidelse av statutter, der alle de gamle statuttene har blitt innføyd.

• Utarbeidelse av forslag til vedtekter, der alle de gamle vedtektene har blitt innføyd.

• Fast saksliste for styremøter, slik at styret til enhver tid er oppdatert på det viktigste 
som skal skje fremover, samt status budsjett og regnskap.

• Vi vedtok at vi skulle heller gå rundt i kostyme og lage moro, heller enn å ha en stand 
under Debutuka; høsten 2014 ble dette gjort ved å arrangere hoppeballkappløp.

• Vi vedtok at vi mener at Greenpeace bedriver piratvirksomhet mot hvalfangerne, at 
dette burde være å regne som ei krigshandling som det burde være dødsstraff for, og vi 
fikk Studentparlamentet til å støtte forslaget vårt (med unntak av straffen vi foreslo).

Vi har for øvrig hatt veldig morsomme styremøter.

Viktige arrangement
Vi la planer for mange arrangementer, men ikke alle ble gjennomført. De vi lyktes å 
gjennomføre var:

• Mørkefyrstespørrekonkurransen 2014, 21. januar og 18. mars 2014;

• Magic: the Gathering-draftturneringa Born of the Gods, 19. februar 2014;

• More Dakka II, 22. februar 2014;

• Verdens brettspilldag, 5. april 2014;

• Dungeons & Dragons-kveldene «A Night of Fine W(h)ine and Cheese»;

• aktiv promotering under Debutuka, med hoppeballkappløp;

• Warhammer-malekvelden «Grott Riggers Day».

Vi lyktes dessverre ikke å gjennomføre følgende arrangement:

• Drittfilmkveld;

• Murder Party;

• to av draft-turneringene i Magic: the Gathering;

• Nerf Wars; og

• jentekveld.

Hva gjelder jentekvelden, ble dette kompensert ved to Mice & Mystics-kvelder.

lørdag  31. januar 2015 Side 14 av 20 Årsmøteprotokoll 2013–2014 og H2014



Dessverre har andelen Warhammer Fantasy-spillere blitt så lav, at vi ikke har fått gjennomført 
disse turneringene; de siste turneringene ble vunnet av Ole-Kristian Olsen (The Silver Skink) 
og Eirik Lanes (The Golden Snotling), begge i 2013. Verdens brettspilldag var en stor suksess, 
med stort aldersspenn blant deltakerne; også barna som var med fikk en flott dag.

Årets gang for øvrig
Ikke overraskende fikk vi også i år solid tilslag på søknaden fra Studentparlamentet, med kr 
20 000,– tildelt. Vi har dermed fått den nødvendige turneringsstøtta. Disse midlene har også 
gjort det mulig for oss å skaffe en del nye spill, samt å gå til innkjøp av kortterminal med 
tilhørende utstyr; sistnevnte var på plass primo 2015.

Romsituasjonen vår blir stadig mer prekær, men det ser ut til at Studentutvalget forstår 
situasjonen vår, og de har stilt seg positive til forslaget vårt om å hjelpe Lektorforeningen 
Meget+ å finne et mer egnet lokale på campus til lærerskolen, slik at vi kan få fjernet 
lettveggen og dermed doble arealet vårt. Vi skal fortsette å arbeide for å få dette gjennomført i 
løpet av 2015.

Heldigvis ser det ut til at tyveriene mer eller mindre har tatt slutt. Vi fortsetter å prise enkelte 
kjøleskapsvarer (som det kan være uklart hva koster), slik at færre skal betale feil pris.

Årsmøtet uttrykte irritasjonen sin over Studentutvalgets manglende tilstedeværelse, av 
førstesverdmannen kommentert med «Studæntutvalget må se tell å førr fan kom sæ på 
kontoret sett». Det skulle tas stilling til spørsmålet om romutvidelse av dem forrige uke, og vi 
har verken sett noe til dem, eller fått det skriftlige svaret fra dem vi ble lovet. Årsmøtet mener 
Studentparlamentet kan ha interesse av å vite at Studentutvalget ikke oppfyller 
kontortidsforpliktelsene sine. Årsmøtet henstilte til at styret skulle henvende seg til 
Studentutvalget per e-post, og etterspørre svaret fra dem, før vi sender årsmøteprotokollen 
videre, slik at de ikke får vite om problemet ad omveier; de bør da også opplyses om at vi i året 
som har gått, som tidligere år, har påtatt oss en stor del av studentveiledninga de er ment å 
skulle utføre, og at vi har gjort det og gjør det med glede. Hvis de ikke er til stede på kontoret 
sitt, har de intet reelt eksistensgrunnlag.

Øvrige aktiviteter
Det har vært veldig høyt aktivitetsnivå. Innen rollespill kjenner vi til i hvert fall tre 
Dungeons & Dragons-grupper, to Pathfinder-grupper, to Hackmaster-grupper, ei 
Warhammer Fantasy RPG-gruppe, to Warhammer 40,000 Rogue Trader-grupper, ei 
Warhammer 40,000 Only War-gruppe.

Brettspillkveldene har hatt godt oppmøte alle semestrene, og det har dessuten vært spilt mye 
brettspill også på dagtid. Spill som Alias, Carcasonne, Cards Against Humanity, Mystery 
Express, Mice and Mystics og Samurai Swords har vært spilt. CAH, Carcasonne og M&M har 
vært spesielt mye spilt.

Hva gjelder kortspill, dominerer ikke overraskende Magic: the Gathering stort. Det spilles 
svært mye på dagtid, stort sett hver eneste dag. Nytt av i år, har vært en del runder med 
kortspillet Lenin. Andre spill som kan nevnes, er Ninja Burger, Munchkin, og Flux.

Miniatyrspillene har vært dominert av Warhammer 40,000. Warhammer Fantasy har hatt 
dalende popularitet. Det er den harde kjernen som dominerer, men vi har håp om at 
Northern Battlefields-arrangementet i 2015 kan endre dette.

Jentene i klubben har besørget at vi hver annen uke har kunnet nyte vår påtrengte dose dårlig 
porno, dette i form av høytlesing av erotika kjøpt via Amazon, som «Tentacle Tickle Slave», 
«Hammered by the Hydra», «Ghost Tentacles» og «Double Stuffed by the Dragons». 
Novellene har blitt lest høyt som etterlunchunderholdning på onsdagene, og har ført til 
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morsomme debatter om hva som er fysisk mulig og ikke, og enkelte faste medlemmers 
rødmende vandring ut på gangene. Disse høytlesingsstundene har fått navnet 
«onsdagserotika», som Lill-Iren fortsatt ikke har fått betalt for. Det påpekes at det er 
foreninga som har stått for innkjøpene, og årsmøtet mente at det burde legges til en egen post 
for erotika i budsjettet.
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Vedlegg 3

Budsjett for regnskapsåret 2015

Inntekter: I år: I fjor:
Studentparlamentet 20 000,- 10 000,– til 15 000,–

Tilleggsstønader for turneringer 9 000,- 3 000,– til 5 000,–

Kontingent 5 000,- 2 500,–

SUM 34 000,- 15 500,– til 25 000,–

Utgifter:
Northern Battlefields 10 000,– —

Brettspill 4 000,- 1 000,–

Kortspill 2 000,– —

Rollespill 4 000,– (Rollespillbøker) 2 000,-

Drift 3 400,– (Drift av foreningen) 4 000,-

Arrangement 3 600,–  (Arrangementer) 2000,-

Annet — 5 000,-

SUM 34 000,– 20 000,-

Northern Battlefields blir en egen budsjettkonto (bk.); øvrige arrangement går under bk. 
«Arrangement». Per i år har vi brukt rundt kr 3 100,– på arrangement, og har ikke greid å 
gjennomføre seks av de vi skulle ha. Bk. «Annet» er på kr 7 000,–, som er ment å blant annet 
dekke innkjøp av iZettle-systemet for elektronisk betaling; dette kjører kun på iOS, så posten 
dekker også innkjøp av iPad. Kortspill-bk. er ny av i år, fordi vi trenger det.
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Vedlegg 4

Organisasjonsplan for Studentforeningen Imladris i henhold til 
årsmøtevedtak for studieåret 2012–2013

Denne planen viser Imladris’ interne organisasjon, samt hvordan Imladris som organisasjon 
står i forhold til Universitetets organisasjon. Det understrekes dog likevel at Imladris er ei 
frittstående forening. «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.

Den nederste firkantens innhold ble i sak 12 vedtatt å endres til «Ordinære medlemmer, 
livstidsmedlemmer, æresmedlemmer med ridderskap1, æresmedlemmer med svennebrev og 
væpnerskap2, æresmedlemmer med svennebrev, og støttemedlemmer.»

1 «som i kraft av æresmedlemskapet slås til ridder av Imladris»
2 «væpnere av Imladris’ riddere»
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Vedlegg 5

Forslag til maskot for Studentforeningen Imladris

Navneforslag:
Norsk navn: Blekk-Katt; engelsk navn: Squitty.

Tegninger:

Illustrasjon 1: Opprinnelig 
tegning av storinkvisitøs 
Melbø-Jørgensen.

Sangforslag:

Illustrasjon 3: Opprinnelig 
sangtekst, som skrevet på 
tavla

Soft kitty, squid kitty,

Little ball of squee.*

Happy kitty, hungry kitty,

Flee, flee, FLEE!

* Forslag: Endres til «Little ball of glee».

Vedlegg 6

Utkast til vedtekter for Imladris

Dette er å finne som et eget dokument, datert 15. januar 2015.
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Illustrasjon 2: Stor tegning av Emilia Lemaniak 
Lamøy.


