Innkalling til Generalforsamling
Tirsdag 18. februar klokken 16:15
Auditorium TF145

Alle medlemmer i AquariÅs innkalles med dette til Generalforsamling, tirsdag 18. februar klokken
16.15 i Auditoriet på TF, rom TF145.
På generalforsamlingen skal vi blant annet godkjenne årsberetningen og regnskap, stemme over
vedtektsendringer og velge nye styremedlemmer. Dette er viktige saker, derfor håper vi i styret at så
mange som mulig kommer på GF, slik at vi sammen kan bestemme hvordan vi vil at AquariÅs skal
være fremover. Dette er årets viktigste arrangement i AquariÅs-regi! I de vedlagte sakspapirene
finner du en kort introduksjon til sakene, samt alle vedlegg.
Når det er valg på personer, kan du benke en person (eller deg selv), det vil si foreslå personen under
GF. Da er det viktig at du har snakket med den personen du benker på forhånd.
Saker som skal opp på eventuelt bør meldes til styret innen mandag 17. februar. Prat med noen i
styret, eller send en e-post til aquariaas@gmail.com.
På GF skal det altså velges nytt styre, og vi vil allerede nå be deg tenke på om du har lyst å stille til
valg?
Styret driver AquariÅs, og har ansvar for å arrangere, holde kontakten med sponsorene våre,
universitetet og ikke minst studentene. Å sitte i styret er en veldig god erfaring, du lærer mye, blir
ekstra eksponert for fremtidige arbeidsgivere, og blir enda lettere kjent med alle de flotte folka som
går på vann- og miljøteknikk! Vi kommer til å foreslå å utvide styret til fire personer fra februar av, og
stillingene som er på valg er:
Leder:
Sjefen! Kaller inn og leder styremøtene
Generell fremdrift, passer på at alt går bra
Administrering
Kontakten utad, med bedrifter, universitetet, og alle andre
E-mail og post

Nestleder:
Vikar for leder
Økonomi (en fordel med noe økonomisk erfaring)
Regnskap
Nettbank
Fakturering
PR-ansvarlig:
Hjemmeside
Plakater (en fordel med noe grafisk erfaring)
Facebook
Pressemeldinger
Gi bedriftene den publisiteten de har krav på
Andre visuelle ting og tang (som linjaler, roll-up, logo ++)
Arrangement-ansvarlig (bare dersom det vedtas å utvide styret):
Koordinere arrangementene, dvs. ikke gjøre alt selv!!! Kan lage egne komiteer, f.eks. julebordkomité
Booke rom, mat, buss
Holde kontakt med bedriftene som skal komme
Påmeldinger
Som dere ser trenger vi flere mennesketyper i styret; kreative, tekniske, som er gode på å arrangere,
som kan ha drømmer og visjoner, som kan holde resten av styret på jorda osv.. Så kanskje du passer
til en av oppgavene? AquariÅs trenger deg!

Snakk med noen av oss som har sittet i styret viss du lurer på noe:
Patrick Bakke: Leder
Eirik Olav Mo Wroldsen: Nestleder
Torbjørn Friborg: PR-ansvarlig

