
Årsmøte for 2018 

Studentforeningen Imladris 
5962 dager med out of context sitater  



 

Saksliste: 

 1 Godkjenne de stemmeberettigede. 

a Nominativ registrering av alle med stemmerett. 

 A Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Alle medlemmer, 
unntatt æresmedlemmer med svennebrev, har også stemmerett på 
årsmøtet. 

 B Ved stemmelikhet har mørkefyrsten to stemmer (en mørk og en 
mørkere). 

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

 D Livstidsmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent, med 
mindre de selv ønsker dette. Det kan ikke hende vi sier nei til det. 

b Nominativ registrering av også dem med bare møte- og/eller talerett. 

 2 Godkjenne innkallinga, saksliste og forretningsorden. 

a Innkallinga har blitt gjort på tavla inne på Imladris’ lokale, Imladris’ 
hjemmeside, Twitter og på Facebook. 

 A Tid, sted og dato ble kunngjort fredag 6. januar 2019 på Tavla. Dette ble 
videreformidlet via nettstedene våre på UIT, Facebook og Twitter 
samme dag. 

 B Innkallingen til årsmøtet ble ikke sendt ut på faks da ingen har meldt 
sitt faksnummer til styret.  

 

b Saksliste: 
Følgende saker har blitt forhåndsmeldt: 

 A Fra styret: 

 I Formalisere retningslinjer til åpenhet, diskusjon og event. vedta.  

 II Formalisere retningslinjer til anonymitet kjæften, diskusjon. 

 III Formalisere retningslinjer til  habilitet, diskusjon. 

 IV Formalisere retningslinjer til valgkomiteen, diskusjon.  

 V Arrangementsplan. 

 B Til førstesverdmannen via e-post eller muntlig: Ingen. 

 C Fra ønskebrønnen: Ingen saker innmeldt. 
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c Forretningsorden: 

 A 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 

 IV «epic fail» – vedtaksforslaget énstemmig nedstemt. 

 B 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 9. 

d Sittende mørkefyrste skal «tortureres» av storinkvisitøsa under årsmøtet ved 
hjelp av pisk og gapestokk hvis dette er tilgjengelig. Også mørkefyrste V 
Tor-Ivar Krogsæter skal nyte denne behandlinga, men uten gapestokk. 

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

a Styret foreslår mørkefyrsten som dirigent. 

b Styret foreslår førstesverdmannen som referent. 

c Til pennevoktere ber styret om forslag. 

 A Pennevokterne blir igjen etter årsmøtet, leser over referentens referat 
og kommer med eventuelle endringer. 

 B Referenten skriver det godkjente referatet ut, som så umiddelbart 
signeres av pennevokterne. 

 4 Kunngjøre foreningas nye æresmedlemmer: 

a Kunngjøre foreningas nye æresmedlemmer, tildele æresmedlemskapsdiplom 
til 

 A disse, og slå dem til ridder eller svenn der dette følger tittelen. 

 B Æresmedlemmer som slås til ridder av Imladris: Ingen 

 C Æresmedlemmer med svennebrev som skal slås til væpnere av Imladris’ 
riddere: Styret kjenner ikke til noen nye væpnere. 

 D Æresmedlemmer med svennebrev: Styret kjenner ikke til at noen av 
Imladris’ nye medlemmer hadde barn da de ble medlem. 

 E Livstidsmedlemmer: Ingen ny livstidsmedlemmer 

b  «Notle titlel»: Endring av mørkefyrstetittelen. 

 A Skal mørkefyrstetittelen endres? 

lørdag  27. januar 2018 Side 3 av 16  



 

 B Hvis win, ta imot forslag til ny tittel og stemme over ny tittel. 

 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: 
I kraft av tittelen har han rett til å gi og motta klemmer når han måtte ønske 
det. 

c (The) Counterman, Phillip Qualman: 
Dette gir ham rett til å sitte og passe på og leke med tellerne som brukes når vi 
spiller Magic. 

d lilleinkvisitøsa, Jeanett Mikkelsen: 
Dette gir henne rett til å utøve storinkvisitøsembetet når storinkvisitøsa måtte 
ha behov for det. 

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

f kaosbibliotekar knekterytter Yngvild Marie Kaarbø Wiese: 
Tittelen fikk den latinske oversettelsen «bibliōthēcāria chaī». Som følge av 
tildelinga av tittelen erklærte styret bokhylla å være et eget kongerike, der 
rollespillbøkene er å regnes som kvoteflyktninger. Yngvild ble satt inn som 
landets regent. Kongeriket bokhylla forholder seg til Imladris slik Tibet 
forholder seg til Kina. Kaosbibliotekaren skulle finne et navn til landet, som 
skulle godkjennes av styret; navnet ble «Südetenland». 
Hun ble senere tildelt tittelen knekterytter, som gir henne rett til å ri knektene 
når hun så måtte ønske. 

g «Iver +3» Iver Toft Tomter. 

h mørkefyrstinne lysfyrstinne VII titteltøs Emilia Lemaniak Lamøy: 
Dette gir henne rett til å gjøre som alle mørkefyrster – dele ut titler – men hun 
får lov til å gjøre det på en litt mer tøsete måte. Tittelen ble tildelt 18.10.2016. 

i solstråle Sandra Jensen 

j bryggerbikkja Eirik Eriksen Heen 

k trassmester Benjamin Eriksen Bekkevad:  
Tittelen medfører ingen privilegier. 

l storinkvisitøs Øystein [sett inn tittel her] Sælebakke Jacobsen 

m mørkefyrstinne VIII IV Iselin Vevik: 
Som ønsket seg denne tittelen om hun noen gang fikk taburetten mørkefyrste. 

n Riddere av Imladris: 

 A mørkefyrste IV, bautaen som foreningen hviler på, ridder Ole-Kristian 
Olsen 

 B ridder Thomas Øiaas Fordal 
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 C ridder ekstra langfingra snotling Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen 

 D ridder kaosbibliotekar knekterytter Yngvild Marie Kaarbø Wiese 

 E klemmefyrste, mørkefyrste V, ridder Tor-Ivar Krogsæter 

 6 Revidere vedtektene. 

a Styret har foreslått følgende endringer: 

 A Vedta personverns erklæring. 

Styrets forslag til vedtak: Legge til under kapittel XXII. Myndigheter 
nytt punkt c. “Medlemmer i Imladris underlegger seg Imladris 
personvernerklæring.” Se vedlegg 5.  

b Følgende forslag har kommet inn fra medlemmene: Ingen. 

 7 Behandle årsmeldinga. 

Ved mørkefyrstinne Vevik. Se vedlegg 1. 

 8 Behandle regnskapet. 

Ved tårnherre Rydningen. Se vedlegg 2. 

 9 Behandle innkomne forslag. 

a Formalisere retningslinjer til åpenhet, diskusjon. : 

b  Formalisere retningslinjer til anonymitet kjeften, diskusjon. 

c  Formalisere retningslinjer til  habilitet, diskusjon. 

d Formalisere retningslinjer til valgkomiteen, diskusjon.  

e  Styret foreslår følgende arrangementsplan for 2019 

 A Januar: 
Årsmøte, Nyttårsfest, meet and greet rollespill 

 B Februar:  
Ingen arrangement foreslått 

 C Mars: 
Mr Imladris 

 D April: 
Den internasjonale brettspilldagen, påskearrangement 

 E Mai: 
Ingen arrangement foreslått 

 F Juni: 
Ingen arrangement foreslått 

 G Juli: 
Ingen arrangement foreslått 
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 H August: 
Debut-uke med 5 dagers program, inkluderer rollespill og miniatyrspill 
meet and greet  

 I September: 
Vidreføre Concil of Elrond 

 J Oktober: 
Vidreføre ImLANdris 

 K November: 
Halloween arrangement 

 L Desember: 
Ingen arrangement foreslått 

f Forslag lagt frem av medlemmene på årsmøtet: 

 A   

 B   

 C   

 ︙ 

 10 Fastsette medlemskontingent. 

Styret innstiller til ingen endringer av kontingenten, altså: 

 A Kr 100,– per kalenderår 

 B Kr 60,– per semester 

 11 Vedta budsjett 

Ved tårnherre Rydningen. Se vedlegg 3. 

 12 Behandle organisasjonsplan. 

Styret innstiller til ingen endringer i organisasjonsplanen. Se vedlegg 4. 

 13 Foreta følgende valg: 

Ved valgkomitéleder Ingvild Kristiane Myrvang. Styret innstiller til at årsmøte 
følger valgkomitéens forslag og velger kandidatene ved akklamasjon. 

a Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i livene våre. 

Valgkomitéens innstilling: 
kjellermester Jonas «minor» Fladset Hoel. 

Kandidater: 

 A Aleksander Leonhardsen 

 B Dash Stevens 

 C kjellermester Jonas «minor» Fladset Hoel 
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b 4 – fire – styremedlemmer og 2 – to – reservedeler: 

 A Vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste 
livene våre: 
Valgkomitéens innstilling: tårnherre Emil Rydningen 

Kandidater: 

 I Aleksander Leonhardsen 

 II tårnherre Emil Rydningen 

 III Dash Stevens 

 B Vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak 
trona: 
som har kontroll over Imladris’ arkiv, medlemsoversikt, statuttene og 
vedtektene, og fører referat fra møtene våre. 

Valgkomitéens innstilling: førstesverdmann Oda Nelie Bårdslett 

Kandidater: 

 I Dash Stevens 

 II førstesverdmann Oda Nelie Bårdslett 

 C Vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og 
lysforvalter: 
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 
stadig krever overoppsyn med tårnherrens tryllestav. 

Valgkomitéens innstilling: Ida Rabben Trælnes 

Kandidater: 

 I kjellermester Jonas «minor» Fladset Hoel 

 II Dash Stevens 

 III Ida Rabben Trælnes 

 D Vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og 
generalissimus/generalissima: 
som er ansvarlig for å koordinere kommunikasjonen særlig mellom 
knektene og styret når Imladris arrangerer aktiviteter, og finne frem 
pisken når folk ikke gjør de oppgavene de har tatt på seg å gjøre. 

Valgkomitéens innstilling: storinkvisitøs Øystein «[sett inn tittel her]» 
Sælebakke Jacobsen 

Kandidater: 

 I storinkvisitøs Øystein «[sett inn tittel her]» Sælebakke Jacobsen 

 II Dash Stevens 

 III førstesverdmann Oda Nelie Bårdslett  
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 E Vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1) og vår alles reservedel № 2, sīc 
(varamedlem 2): 
ansvarlige for ingen ting, annet enn det de bes om; 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. 
 

Valgkomitéens innstilling: Aleksander Leonhardsen og Dash Stevens 

Kandidater: 

 I Aleksander Leonhardsen 

 II Ida Rabben Trælnes 

 III Dash Stevens 

c Velge en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. 

Styrets innstilling: 
leder: Petter «Quintus» Johansen 
medlem: Rollespillknekt Åsmund Aqissiaq Kløvstad og Nicolai 
Stangness 
vara: ingen oppført 

 A Til å lede valgkomitéen har vi fått følgende kandidater: 

 I Petter «Quintus» Johansen 

 II Rollespillknekt Åsmund Aqissiaq Kløvstad 

 B Det trengs dessuten to valgkomitémedlemmer; vi har fått følgende 
kandidater: 

 I Petter «Quintus» Johansen 

 II Rollespillknekt Åsmund Aqissiaq Kløvstad 

 III Nicolai Stangness 

 C Det behøves også en vara, til hvilke vi ber om kandidater fra blant de 
tilstedeværende.  

d Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtak organisasjonsplan, jf. sak 12.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1  

Årsmelding for 2018 

Om styret og administrasjonen 
Etter årsmøtet 27. januar 2017, ble nytt styre bestående av mørkefyrstinne VIII IV Iselin Vevik, 
tårnherre Emil Rydningen, førstesverdmann Oda Nelie Bårdslett, kjellermester Jonas 
«minor» Fladset Hoel og storinkvisitøs Øystein [sett inn tittel her] Sælebakke Jacobsen; 
reservedeler ble mørkefyrstinne og lysfyrstinne vii titteltøs Emilia Lemaniak Lamøy og Jonas 
«J$» «maior» Karlsen.  

Det var  få utfordringer i overgangen til nytt styre, til tross for mange nye fjes, noe som 
delvis skyldes hjelpen fra våre erfarne reservedeler. Det har derimot vært en utfordring i 
høstsemesteret at flere av styrets medlemmer fikk travlere program både i studier og jobb, 
og som følge av dette ble mindre synlige for medlemsmassen.  

I løpet av 2018 ble det: gjennomført 9 formelle styremøter, av hvilke ett var 
konstitueringsmøte; 72 saker ble behandlet; og det ble fattet 51 vedtak. Av de viktigste 
sakene og vedtakene denne perioden, kan nevnes følgende: 

Styret har av driftsmidlene bestemt å gå til innkjøp av et nytt og større kjøleskap. 

Mørkefyrstinnen har aktivt sjekket “Kjeften” og styret har behandlet lange lister med 
“kjeft” og ønsker fra medlemmene, det er bra at medlemmene bruker “kjeften”. Så 
ønskelig er det å gi styret tilbakemeldinger at det har vært luftet ideer om å finne en 
ektra digital løsning for å gjøre dette enklere. 

Delegater fra styret representerte Imladris på Hyperions årsmøte i oktober for å finne 
ut mer om vår paraplyorganisasjon. På dette møte ble mye oppklart blant annet at 
regionslaget for hyperion i nord kanskje skulle legges ned, og at Hyperion kanskje 
skal gå gjennom en omorganisering basert på en særforbunds modell. Dette skal 
bestemmes videre på neste årsmøte i hyperion. å kan ha konsekvenser for Imladris, 
siden Imladris har flere interessefelt og kan ha vansker med å finne et passende 
særforbund. 

Styret hadde også et møte med Frostlords Wargaming, men beklageligvis kunne ting 
tatt opp på møte ha blitt oppfylt litt mer, så Imladris kan samarbeide mer med de om 
noen miniatyrspill konkurranser eller arrangementer, gjerne ting som kan øke 
interessen for miniatyrspill eller som er åpne for folk som er litt mer ukjent med 
miniatyrspill. 

Manglende oppvask av Imladris servise av medlemmer har også vært et tema i minst 
2 styremøter, dette har blitt løst opp i minst en gang med bruk av memes. 

Styret har også på slutten av året behandlet medlemmers meninger om styret og hatt 
en skikkelig gjennomgang av styrets gode og mindre gode punkter gjennom året, 
samt knektenes aktivitet. Vi anser selvgranskingen som et viktig komponent for å 
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sikre at Imladris fortsetter å være et koselig sted for alle medlemmer, studenter og 
ikke studenter.  

Den 23.mai ble det også avholdt ekstraordinært årsmøte for 2017 for å formelt ordne 
opp i hvem som er i Imladris valgkomité og for å behandle årsmøtevedtak sak 
2016/9.d slik at styret endelig kunne slippe å starte styremøtene med håndholding og 
religiøs sang. Viktige arrangement 

2018 var et godt arrangementår preget av samarbeid med andre organisasjoner. På 
terminlista hadde vi 11 arrangementer, hvor to ikke ble gjennomført og et ennå ikke er 
annonsert, men det gjorde vi opp for ved å ha flere mindre arrangementer gjennom året i 
tillegg til de som ble vedtatt forrige årsmøte.  

30. Mars (langfredag) ble Easterladris arrangert med 35 deltagere, med filmvisning, 
brettspill, koselig prat, kake og annen snacks på UiT for de som oppholdt seg i Tromsø i 
Påsken.  

Den internasjonale brettspilldagen ble arrangert i samarbeid med Ruphus 28. april. Det var 
åpen invitasjon for hele Tromsøs befolkning, i det hele var det 35 deltakere som nøt 
brettspill og vafler  i vandrehallen.  

Til debutuka kjørte Imladris fullt program i 5 dager til ende for å ønske nye studenter 
velkommen til UiT og får å gjøre dem kjent med vårt nisjemiljø på UiT. Det var gratis draft 
sponset av Tromsø Magic Forening, 3 filmvisninger en arrangert av Imladris, en av 
Japaninteresseforeningen Nakama og en fra science fiction foreningen Arctic Sector, 
brettspillkveld i samarbeid med Ruphus og meet and greet for rollespill og informasjon om 
miniatyrspill miljøet.  

De to siste arrangementene på terminlista var Concil of Elrond (29. september) og 
ImLANdris (20. oktober) som begge ble gjennomført for første gang i 2018  takket være 
ildsjelene til henholdsvis rollespillkenkt Åsmund Aqissiaq Kløvstad og klemmefyrste, 
mørkefyrste V Tor-Ivar Krogsæter. Concil of Elrond samlet 21 rollespill-entusiaster til en helg 
fyllt med one-shots og ImLANdris som samlet entusiaster for eldre dataspill.  Vi håper dette 
er starten på nye tradisjoner.  

Fra terminlista er det også to arrangementer vi ikke har fått gjennomført: Det første var 
MTG rydding som vi skulle hatt i Februar som ble bortglemt i overgangen til nytt styre og 
som pga sin lille størrelse fortsatte å bli glemt og en Sankthans sammenkomst som falt bort 
da vi ikke hadde tilgjengelig arrangører i juni.  

Utenom terminlista har vi også hatt noen mindre arrangementer, 24. februar i forbindelse 
med 22. års jubileumet til Pokemon spillene arrangerte vi en Pokemon-filmvisning sammen 
med Japaninteresseforeningen Nakama i kinoen, det ble også arrangert Halloween 
sammenkomst med filmvisning og knask på læret i historiker kantina i samarbeid med 
Sci-Fi foreningen arctic sector. Imladris ga også oppstartsstøtte til quiz med fete premier 
arrangert av vår herlige veteran trio. Kortknekten har arrangert draft og vi har også tatt 
turen innom videospill med å arrangere to Super Smash Bros kvelder, én med Super Smash 
Bros for WiiU og èn for Super Smash Bros Ultimate til Nintendo Switch.  

Årets gang for øvrig 
Imladris har hatt et godt år økonomisk. Vi fikk tildelt dobbelt så mye som forventet fra 
Studentparlamentet og Hyperion. Dette skyldes en stor vekst i medlemstallet til foreningen. 
Flere store innkjøp ble vedtatt mot slutten av året, men disse ble forsinket og må rulleres inn 
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i regnskapsåret 2019. Dette inkluderer blant annet en planlagt oppgradering av kjøleskapet, 
som synger sitt siste sukk. Som et resultat stør vi med et høyt overskudd på utgangen av 
året.  

I løpet av sommeren og høsten ble Imladris nok en gang et offer på kriminalstatistikken da 
kjøleskapets låser ble fjernet av uvedkommende og kontantbeholdningen tømt. Til tross for 
kontakt med både politiet og Nokas har anmeldelsene ikke ledet til annet enn henleggelser.  

Til slutt vil vi gjøre stas på våre knekter. Kortspillknekt Mathias Kristoffersen har vist stort 
engasjement i å forvalte og oppdatere magic-stokkene våre og har stått for arrangementer, 
og opplæring av nye spillere. Brettspillknekt ridder kaosbibliotekar knekterytter Yngvild 
Marie Kaarbø Wiese har opprettholdt tradisjon med brettspillkvelder med både faste og nye 
gjester. Miniatyrspillknekt Lars Jørgen Dahl har fungert som et bindeledd mellom Imladris 
og det stadig mer uavhengig miniatyrmiljøet som har opprettet sin egen forening i form av 
Frostlords Wargaming, spesielt på høstsemesteret har han bidratt til å gjøre miljøet mer 
synlig. Sist men ikke minst har rollespillknekt Åsmund Aqissiaq Kløvstad utvist stort 
engasjement i form av å opprette en egen gruppe for one-shots og rollespill eksperimenter 
og ved å arrangere Concil of Elrond på høstsemesteret som samlet mange rollespill 
entusiaster.  

 

Øvrige aktiviteter 
Imladris medlemmer har holdt et godt aktivitetsnivå utenom de ovennevnte aktivitetene. 
Om man sjekker loggboken har vi i 2018 194 registreringer totalt (inkluderer ovennevnte 
arrangementer). På disse aktivitetene totalt er det registrert 1059 deltagere og 
gjennomsnittlig antall deltagere per registrering er 5.48. 

De mest aktive månedene til Imladris er på vårsemesteret med mai og april i sterk ledelse 
med 38 og 31 registreringer hver. De neste toppene finner man i høstsemesteret hvor det er 
oktober og november som er på topp med 25 og 21 registreringer hver. 

Når man ser på aktivitetene etter kategori står Rollespill og Brettspill for 60 registreringer 
hver. Dette er mye takket være faste brettspill arrangement og faste rollespill grupper. Når 
det kommer til Rollespill kategorien vet vi at mørketallene er store da det finnes flere 
grupper som enten aldri har loggført sin aktivitet, eller har gjort det èn gang hvor det nevnes 
i teksten at det har vært tidligere aktivitet i gruppen samme år.  

Kortspill har 55 aktiviteter loggført og er dominert av Magic: the Gathering, noe som ikke er 
overraskende med tanke på den store samlingen magic kort vi forvalter i foreningen, her 
mistenker vi også mørketall da Magic spilling er å regne for en hverdagslig aktivitet på 
Imladris. Andre  kortspill som har blitt oppført er Munchkin, Exploding Kitten og Pokémon 
TCG.  

Det har også vært 18 oppføringer under diskurs hvor det har vært hete og spennende 
diskusjoner som har utmerket seg nok til å fortjene en plass i loggen. Film og Videospill har 
også kommet inn med to oppføringer hver og terningspill har også en oppføring.  

I år er det også loggført for miniatyrspill en eneste gang og dette skal ha vært en tirsdag med 
Jonas Karlsen. Vi vet derimot at miniatyr miljøet fortsatt lever og ånder på UiT da vi har 
utsyn til deres aktivitet på kveldstid tirsdager i oddetallsuker og onsdager i partallsuker. De 
få oppføringene skyldes nok opprettelsen av Frostlords Wargaming.  
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Vedlegg 2  

Regnskapet 2018 

 

 Konti Resultat 

Måned IB DNB IB Kasse Inntekter Utgifter 

Januar 29030,72 5271 5053,3 16034,6 

Februar 17117,82 5986 9668,07 15705,79 

Mars 10613,1 7296 11142,09 12224,9 

April 12828,69 3821 7840,83 11569,15 

Mai 9128,58 3792 25832,68 4727,4 

Juni 28107,31 5227 757,16 5502 

Juli 23327,47 563 0 3460 

August 19965,2 563 6264 627 

September 23692,85 1268 6752,92 4839,2 

Oktober 25605,97 2083 36283,02 20759,12 

November 44771,07 3494 2897,3 7380,56 

Desember 38954,81 3493 9103 3868,05 

UB 58112,32 200   

  SUM 121594,37 106697,77 

  Resultat 4961,15  

 

Budsjettposter og drift - Kun utgifter  

MTG RPG MS BS KS Kjøleskap Drift 

Arrangemen

t Avskrivning 

0 1548 0 2609,6 574,8 2472,6 98 3425,2 4732,4 

0 0 0 0 0 9152,28 570,69 5982,82 0 

35 0 0 0 0 11431,6 622,4 135,9 0 

0 0 0 0 50 10817,15 388 314 50 

0 0 0 0 1260 1304,4 916 1247 1260 

0 0 0 0 0 5172 330 0 0 

1100 0 0 0 0 0 2360 0 1000 

0 0 0 0 0 0 440 187 0 

0 0 0 0 0 4839,2 0 0 0 

2300 0 0 0 0 13944,2 360 4154,92 0 

0 0 0 0 0 7380,56 0 0 0 

0 0 2194,05 699 0 0 975 0 2893,05 

         

3435 1548 2194,05 3308,6 1884,8 66513,99 7060,09 15446,84 9935,45 
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Vedlegg 3  

Budsjett for regnskapsåret 2019 

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

Hyperion 25 000,- 16 000,– 

Tilleggsstønader for turneringer — — 

Kontingent 12 000,– 11 000,– 

Kjøleskap 0,– — 

SUM 57 000,- 37 000,– 

Utgifter: 
Brettspill 4 500,- 3 000,– 

Kortspill  4 000,– 3 000,– 

Magic: the Gathering 4 500,– 4 000,– 

Rollespill 9 000,– 5 000,– 

Miniatyrspill 4 000,– 4 000,– 

Arrangement 18 500,–  9 000,– 

Drift 13 000,– 5 000,– 

Annet — — 

Kjøleskap 0,– 0,– 

SUM 57 500,– 33 000,- 

I 2018 har foreningen opplevd en stor vekst i medlemstall, noe som betyr at det kan 
forventes høy støtte fra Studentparlamentet og Hyperion. Rollespillposten er noe større enn 
de andre for å ta hensyn til innkjøp av bøker og utstyr som ble vedtatt at skulle anskaffes i 
2018 som ikke ble kjøpt inn før året var omme. Det er også bestemt at det skal kjøpes inn et 
nytt kjøleskap, som vil falle under drift. Det er et ønske om å satse på å ha større 
arrangementer i 2019 for å kunne tilby større sosiale begivenheter til medlemmene. 

Vedlegg 4  
 
Organisasjonsplan for Studentforeningen Imladris i henhold til årsmøtevedtak for 
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studieåret 2013–2014 og høsten 2014 
 
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. 
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Vedlegg 5  
 

Personvernsreglement for Studentforeningen Imladris 
Vedtatt av styret 12.09.2018 
Om dette dokumentet 
 
Dette dokumentet angir føringer og retningslinjer for Imladris` innhenting og 
behandling av personopplysninger. Retningslinjene er vedtatt av styret og er i 
tråd med EUs personvernforordning (GDPR) gjeldende fra 25. Mai 2018. 
Retningslinjene er bindende for alle Imladris` organisasjonsledd og arrangementer i 
regi av foreningen. Retningslinjene skal være tilgjengelige på Imladris` nettsider og 
informeres om ved registrering av nye opplysninger. 
 
Punkt 1 - Generelle regler for behandlinger av personopplysninger 
Imladris skal behandle registrerte personopplysninger i tråd med EUs 
personvernforordning (Forordning 2016/679) og gjeldende forskrifter. All 
innhenting av personopplysninger skal skje etter samtykke fra den registrerte parten. 
Imladris forplikter seg til å oppbevare alle personopplysninger på en sikker og god 
måte. 
 
Medlemmer har rett til å få vite hvilke opplysninger Imladris har om dem. Kun 
styremedlemmer og tillitspersoner i foreningen har rett til å behandle opplysninger om 
medlemmer, deltakere på arrangementer og tillitsvalgte. Imladris skal alltid 
informere om formålet til innhentingen av personopplysninger, og registrerte 
opplysninger skal ikke brukes til annet enn det spesifiserte formålet. Alle registrerte 
har rett til å be om at informasjonen slettes. 
 
Punkt 2 - Innhenting og oppbevaring av ikke-sensitive personopplysninger 
Personopplysninger som regnes som sensitive kan tilgjengeliggjøres for foreningens 
sentrale styremedlemer og tillitspersoner. Slike personopplysninger omfatter følgende 
informasjon: 
- Fullt navn 
- Kjønn 
- Adresse 
- E-postadresse 
- Bilder 
- Fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer) 
Imladris registrerer personopplysninger om alle medlemmer og styremedlemmer i 
foreningen, med unntak av bilder og personnummer. Informasjonen er nødvendig for 
å rapportere om medlemmer til UiT og Hyperion. Personopplysninger skal alltid 
oppbevares digitalt og sikkert, og skal ikke deles med andre organisasjoner, individer 
eller andre aktører uten at den registrerte har gitt samtykke til dette. Ved 
fotografering i forbindelse med arrangementer og lignende skal dette informeres 
tydelig om, og deltakere har rett til å be om at bilder av dem ikke offentliggjøres. 
 
Punkt 3 - Innhenting og oppbevaring av sensitive personopplysninger 
Tilgang på sensitive personopplysninger skal kun ligge hos styret. Sensitive personopplysninger 
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omfatter følgende informasjon: 
- Rasemessig eller etnisk bakgrunn 
- Politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning 
- Hvorvidt en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar 
handling 
- Helseforhold, herunder allergier og andre helsemessige utfordringer 
- Seksuelle forhold 
- Medlemskap i partier, fagforeninger og andre organisasjoner 
Imladris skal kun registrere sensitive personopplysninger dersom det er nødvendig 
for deltakelse på aktiviteter i regi av foreningen, og dersom den registrerte samtykker 
til dette. Styret kan dele informasjon om allergier med 
kjøkkenansvarlige i forbindelse med matservering på arrangementer, men slik 
informasjon skal ikke kunne knyttes til andre personopplysninger. 
Deltakere på foreningens arrangementer skal i påmeldingen opplyses om hvilken 
informasjon som hentes inn og hvorfor den er nødvendig. Deltakere skal ha rett til å 
ikke dele sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger skal kun 
oppbevares inntil formålet for innhentingen er oppnådd, for eksempel inntil et 
arrangement er gjennomført. 
 
Punkt 4 - Informasjon ved arrangementspåmelding 
Ved påmeldinger til arrangementer i regi av foreningen  skal dette dokumentet vedlegges. I tillegg 
skal det alltid komme klart frem i påmeldingsskjemaet hvilken informasjon som innhentes, hvilket 
formål informasjonen skal brukes til, hvor lenge informasjonen lagres, og hvem som er 
behandlingsansvarlig for informasjonen. Overordnet ansvarlig for behandling av 
personopplysninger er Tårnherre. Ved spørsmål om dette dokumentet eller 
Imladris` behandling av personopplysninger kan Tårnherre kontaktes på 
imladristromso@gmail.com 
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