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Introduksjon
En årsrapport skal informere om hvordan året har gått. Det er ikke mulig å få med alt i detalj hva
som har skjedd i løpet av (organisasjons)året, for mer utfyllende beskrivelse av hva som har skjedd
oppfordres det til å lese andre rapporter eller skriv. Eventuelt så kan man henvende seg direkte til
styret. Denne årsrapporten tar sikte på å framstille det viktigste vi har fått til i løpet av
organisasjonsåret i henhold til de målene vi har hatt.

Formål
I henhold til vedtektene så er formålene til linjeforeningen:

 Å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt sosialt miljø.
 Å legge til rette for studentene og skape et miljø som er faglig og sosialt, som inkluderer
alle
som ønsker å være en del av AquariÅs.
 Å bygge relasjoner mot næringslivet, slik at både bedriftene og studentene kan tjene på et
godt samarbeid.

Arrangement – siden forrige generalforsamling
13. Februar – Generalforsamling
27. Februar – VA-lunsj
14. Mars – Bedriftspresentasjon med COWI
10. April – Vorspiel før Kultureksplosjon
25. April – Bedriftspresentasjon med SWECO
7. Mai – Bedriftspresentasjon med Hjellnes Consult
15. Mai – VA-Grill
16. August – Vann-Vors for Vann og Miljøteknikkere
11. September – Sosial utferd (brille)
1. Oktober – Utferd med Asplan Viak
30. Oktober – Utferd til Multiconsults hovedkontor
3.-8. November – Studietur til Amsterdam
19. November – Markering World Toilet Day
19. November – Utferd til Rambølls hovedkontor
30. November – Julebord med AquariÅs
6. Februar – Presentasjon og Stand Høgskolen i Østfold
11. Februar – Presentasjon og Stand Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sosialt
Hvor viktig det er å ha et godt sosialt miljø er noe som ikke bør undervurderes. Fordelene med gode
relasjoner mellom studentene er ikke nødvendigvis noe som er lett å måle, men det er likevel utrolig
viktig. Noe av det som har vært savnet før har vært sosialisering mellom studenter i forskjellige trinn.
Vi har hatt forskjellige arrangement med fokus på å knytte studenter sammen.
VA-lunsj
AquariÅs inviterte til felles lunsj for VA-studenter, der tre studenter hadde presentasjon av sin
sommerjobb.
Sosial utferd
I september dro AquariÅs til Oslo for å delta i innspillingen av Brille. Etterpå dro vi på restaurant for
sosial samkvem.
VA-grill
Oppunder eksamenstiden i mai arrangerte AquariÅs en VA-grill, der folk kunne ta en pause fra
eksamenslesingen og få i seg noen pølser og burgere.
Vorspiel
Det ble arrangert to vorspiel, ett i april og et i august. AquariÅs stiller med alkohol, mens en av
medlemmene stiller med lokale.
Julebord
I slutten av november holdte AquariÅs julebord for sine medlemmer. Leker, god mat og alkohol
gjorde kvelden og natten underholdende.
Andre arrangementer
I tillegg arrangerte AquariÅs andre arrangementer som ikke nødvendigvis hadde som hovedmål for
sosial samkvem, men der det av naturlige årsaker ble det. Som for eksempel utferder og studieturen.
Alt i alt vil vi i styret si at vi er fornøyd med det antallet sosiale sammenkomster vi har hatt og føler vi
har bidratt til at et bedre sosialt miljø blant studentene.

Faglig
Bedriftspresentasjoner/utferder
I løpet av vårt år i styret har vi arrangert syv bedriftspresentasjoner/utferder.
Bedriftspresentasjonene gir et innblikk i en konsulents hverdag, mens en utferd gir et mer praktisk
perspektiv på hva Vann- og miljøteknikk kan handle om.
Studietur
I tillegg ble det arrangert en studietur til Amsterdam for å delta på internasjonal water week(IWW).
IWW ga mulighet for å bli inspirert av foredrag og utstillinger av ny teknologi. En egen rapport for
studieturen kommer der detaljer rundt planlegging kommer etter hvert.

AquariÅs har skapt et faglig miljø, men dette er absolutt et område som kan forbedres. Et sted å
hente inspirasjon fra er terra forma, med sine impuls-forelesninger.

Relasjoner mot næringsliv
Som sagt har det blitt arrangert syv bedriftspresentasjoner/utferder. Vi har hatt en god dialog med
bedriftene og det ser ut til at de vil fortsette å støtte oss framover i tid.
En ting som styret har syns er betenkelig er at alle våre samarbeidspartnere er konsulentfirmaer. Det
gir kanskje et skjevt bilde av hva en som studerer vann- og miljøteknikk kan jobbe som. Oppfordrer
det neste styret å se på muligheten for at andre bransjer/karrieremuligheter blir introdusert til
AquariÅs.

Rekrutering
Det planlegges to besøk til forskjellige høyskoler. Høyskolen i Sør-Trøndelag og høyskolen i østfold. D

Lederens siste ord
Til sist vil jeg som leder takke for de jeg har hatt med meg i styret. Torbjørn Friborg og Eirik Olav Mo
Wroldsen. Jeg er veldig stolt over hvordan vi som et styre har jobbet ekstremt bra sammen. Vi har
hatt til tider forskjellige meninger, men til slutt har vi alltid kommet fram til en beslutning som styret
kan stå samlet bak.
Veien videre virker lys. Det er utrolig mange engasjerte studenter her på NMBU. Vi styret føler at vi
har greid å gjøre en god jobb fordi de styrene før oss har gjort en enormt god jobb. På samme måte
håper vi at vi har tilrettelagt for at det neste styret kan fortsette den gode utviklingen og gjøre
AquariÅs til en enda bedre linjeforening.

Ås, 30.1.2014

____________________
Patrick Bakke
Avtroppende leder

