GENERALFORSAMLING
2022
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Innhold
• Program og viktig informasjon
• Lovendringsforslag
• Kandidater
Viktige presiseringer for gjennomføring
− 1 valgkort per person
− I pausen skal valgkortene ligge igjen på stolen
− Hvis du drar fra generalforsamlingen, lever inn valgkortet ditt til personellkontroll
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Program Generalforsamling 2022
Introduksjon
Årsberetning 2021 - 2022
Budsjett
Valkyrien idrettslag
125 års jubileum
Lovendringsforslag
- Pause -

Valg av nytt styre i følgende rekkefølge:
President
Visepresident
Eksternansvarlig
Økonomiansvarlig
Organisasjonssekretær
Messeforstander
Leder Valkyrien idrettslag
Redaktør Dogwatch
Leder fagpolitisk råd
Kommunikasjonsansvarlig
NK kontrollkomité
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Lovendringsforslag nr. 1
Gammel § 4-6:
Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentasjon av møtedirigent og tellekomité
Årsberetning
Regnskap
Forslag til budsjett og handlingsprogram
Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag

Forslag ny § 4-6 (Grønn tekst er lagt til, rødt er fjernet):
Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1. Presentasjon av møtedirigent og tellekomité Konstituering
a. Valg av møtedirigent og tellekomité
b. Godkjenning av møteinnkalling
c. Godkjenning av forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Forslag til budsjett og handlingsprogram
5. Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag
Ny § 4-6 ved evt. vedtak:
Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1. Konstituering
a. Valg av møtedirigent og tellekomité
b. Godkjenning av møteinnkalling
c. Godkjenning av forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Forslag til budsjett og handlingsprogram
5. Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag
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Lovendringsforslag nr. 2 - Odins råd
Forslag nytt vedlegg 5 (Blå tekst flyttet på, grønn lagt til og rødt er fjernet):
Innledning
Einherje er en av tre ordens-utmerkelser vi har i Sjøkadettforeningen, hvor Æresmedlem er
den høyeste utmerkelse, og Ridder som nest høyeste. I Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
er en Einherje å anse en som har gjort en meget verdifull innsats, og som fortjener en
utmerkelse fra Valkyrien.

Intensjon
Intensjonen med rådets sammensetting er at det skal herske rettferdighet og demokrati når
utvelgelse av nye Einherjer skjer. Rådet skal aktivt motarbeide kameraderi og korrupsjon i
utvelgelsen. I tillegg skal sammensetningen skape kontinuitet i rådets arbeid, slik at ordenens
ånd bringes videre fra råd til råd.
Kriteriene er skrevet som veiledning til rådet, og ikke en sjekkliste. Ordenen er innstiftet for å
blant annet hedre og motivere kadetter ved skolen. Det er viktig at kriteriene vurderes nøkternt
opp mot kandidatene som meldes inn til rådet. Det burde bør normalt utnevnes 2-3 Einherjer i
året. Maksimalt 5 utnevnelser pr. år ved klare innstillinger. Dette vil ivareta kontinuitet, men
også eksklusivitet.

Sammensetning
−
−
−

Odins råd skal inneholde følgende faste medlemmer:
Første ordenskansler som formann leder av rådet
Yngste og eldste fra både 2., 3. og 4. klasse. Hvis de ikke kan stille, så er det nest yngste eller
eldste, osv.
Leder av kontrollkomité.

Mandat
−
−
−
−

Rådets hovedfunksjon er å motta, behandle og vedta innstillinger til Einherje(r).
Rådet kan kalle inn flere rådsmedlemmer ved behov, eller hvor formannen finner det
nødvendig.
Formannen Leder av rådet har vetorett i tvilstilfeller.
Viseformann Nestleder (2. ordenskansler) overtar som leder av rådet ved formannens leders
fravær.

Gjennomføring
−
−
−
−

Leder er ansvarlig for avvikling av rådet.
Rådet gjennomføres senest 3 uker før graduering og senest 3 uker før blot.
Alle mottatte innstillinger skal gjøres tilgjengelig for rådsmedlemmer senest 1 uke før
avvikling av rådsmøtet.
Alt arbeid som gjøres i rådet er FORTROLIG, og skal ikke deles med utenforstående.

Kriterier ved innstilling
Ved innstilling til Einherje skal vurderingen ta utgangspunkt i ett eller flere av følgende kriterier:
− Kadetten skal ha nedlagt en meget verdifull innsats for foreningen og dets virke, samt noe som
er til nytte for sine medkadetter på Sjøkrigsskolen.
− Kadetten skal ha gjort en meget verdifull innsats for å bedre kadettenes skolehverdag/hverdag
på det sosiale plan.
− Kadetten skal ha gjort en meget god innsats over lengre tid.
− Kadetten jobber uselvisk for sine medkadetter.
− Kadettens innsats skal kunne stå til eksempel for andre medkadetter
Under slagningen burde bør kriteriene lese opp til forsamlingen, samt hvilke bragder kadetten har
utført.
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Ny vedlegg 5 Odins råd ved evt. vedtak:
Innledning
Einherje er en av tre ordens-utmerkelser vi har i Sjøkadettforeningen, hvor Æresmedlem er
den høyeste utmerkelse, og Ridder som nest høyeste. I Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
er en Einherje å anse en som har gjort en meget verdifull innsats, og som fortjener en
utmerkelse fra Valkyrien.

Intensjon
Intensjonen med rådets sammensetting er at det skal herske rettferdighet og demokrati når
utvelgelse av nye Einherjer skjer. Rådet skal aktivt motarbeide kameraderi og korrupsjon i
utvelgelsen. I tillegg skal sammensetningen skape kontinuitet i rådets arbeid, slik at ordenens
ånd bringes videre fra råd til råd.
Kriteriene er skrevet som veiledning til rådet, og ikke en sjekkliste. Ordenen er innstiftet for å
blant annet hedre og motivere kadetter ved skolen. Det er viktig at kriteriene vurderes nøkternt
opp mot kandidatene som meldes inn til rådet. Det bør normalt utnevnes 2-3 Einherjer i året.
Maksimalt 5 utnevnelser pr. år ved klare innstillinger. Dette vil ivareta kontinuitet, men også
eksklusivitet.

Sammensetning
−
−
−

Odins råd skal inneholde følgende faste medlemmer:
Første ordenskansler som leder av rådet
Yngste og eldste fra både 2., 3. og 4. klasse. Hvis de ikke kan stille, så er det nest yngste eller
eldste, osv.
Leder av kontrollkomité.

Mandat
−
−
−
−

Rådets hovedfunksjon er å motta, behandle og vedta innstillinger til Einherje(r).
Rådet kan kalle inn flere rådsmedlemmer ved behov, eller hvor formannen finner det
nødvendig.
Leder av rådet har vetorett i tvilstilfeller.
Nestleder (2. ordenskansler) overtar som leder av rådet ved leders fravær.

Gjennomføring
−
−
−
−

Leder er ansvarlig for avvikling av rådet.
Rådet gjennomføres senest 3 uker før graduering og senest 3 uker før blot.
Alle mottatte innstillinger skal gjøres tilgjengelig for rådsmedlemmer senest 1 uke før
avvikling av rådsmøtet.
Alt arbeid som gjøres i rådet er FORTROLIG, og skal ikke deles med utenforstående.

Kriterier ved innstilling
Ved innstilling til Einherje skal vurderingen ta utgangspunkt i ett eller flere av følgende kriterier:
− Kadetten skal ha nedlagt en meget verdifull innsats for foreningen og dets virke, samt noe som
er til nytte for sine medkadetter på Sjøkrigsskolen.
− Kadetten skal ha gjort en meget verdifull innsats for å bedre kadettenes skolehverdag/hverdag
på det sosiale plan.
− Kadetten skal ha gjort en meget god innsats over lengre tid.
− Kadetten jobber uselvisk for sine medkadetter.
− Kadettens innsats skal kunne stå til eksempel for andre medkadetter
Under slagningen bør kriteriene lese opp til forsamlingen, samt hvilke bragder kadetten har utført.

6

Lovendringsforslag nr. 3
Gammel § 12 -1:
Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort
bunn. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved
sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes
og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og bestått alle elementer i
bransjeutdannelsen ved Sjøkrigsskolen. Videre, kreves det at man har vært
medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved sjøkrigsskolen.
Forslag ny § 12-1 (Grønn tekst er lagt til, rødt er fjernet):
§ 12-1 Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på
sort bunn. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleoffisersutdannelse ved
Ssjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes
og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og bestått alle elementer i
bransjeutdannelsen utdanning ved Sjøkrigsskolen. Videre, kreves det at man har
vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved Ssjøkrigsskolen.
Ny § 12-1 ved evt. vedtak:
Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort
bunn. Ringen representerer en fullverdig offisersutdannelse ved Sjøkrigsskolen
og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes og bæres av
offiserer som i sin helhet har fullført og bestått utdanning ved Sjøkrigsskolen.
Videre, kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele
undervisningstiden ved Sjøkrigsskolen.
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Lovendringsforslag nr. 4
Gammel § 4-10:
Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av
eventuelt overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem
budsjettforslag som ligger i bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes
inn til ordstyrer før generalforsamlingens start. Endringsforslag må dekkes inn
av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag vedrørende samme post,
stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen endringsforslag
oppnår flertall, blir styrets forslag stående.
Forslag ny § 4-10 (Grønn for tilføyelse, rød fjernes):
Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av
eventuelt overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem
budsjettforslag som ligger i bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes
inn til ordstyrer før generalforsamlingens start. Endringsforslag må dekkes inn
av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag vedrørende samme post,
stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen endringsforslag
oppnår flertall, blir styrets forslag stående velges det på nytt mellom de to
forslagene med flest stemmer.
Ny § 4-10 ved evt. vedtak:
Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av
eventuelt overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem
budsjettforslag som ligger i bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes
inn til ordstyrer før generalforsamlingens start. Endringsforslag må dekkes inn
av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag vedrørende samme post,
stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen endringsforslag
oppnår flertall velges det på nytt mellom de to forslagene med flest stemmer.
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Lovendringsforslag nr. 5
Gammel §:
§ 4-7, punkt 3
To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere påmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt. Det må følgelig velges
blant de så langt innkomne forslag.
§ 4-7, punkt 4
Oppdatert oversikt over aktuelle, frivillige kandidater til de ulike verv deles ut til fremmøtte
medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag
§ 4-8, punkt 7
Det kan bare velges blant de kandidater som står oppført på valgkomitéens liste.
§ 4-8, punkt 9
Benkeforslag aksepteres ikke.
Forslag ny § (Grønn tekst er lagt til, rødt er fjernet):
§ 4-7, punkt 3
To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere forhåndspåmelding påmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt. Det
må følgelig velges blant de så langt innkomne forslag.
§ 4-7, punkt 4
Oppdatert oversikt over forhåndspåmeldte aktuelle, frivillige kandidater til de ulike verv deles
ut til fremmøtte medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag
§ 4-8, punkt 7
Det kan bare velges blant de kandidater som står oppført på valgkomitéens liste.
§ 4-8, punkt 9
Benkeforslag aksepteres ikke.
Nye kulepunkt ved evt. vedtak:
§ 4-7, punkt 3
To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere forhåndspåmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt.
§ 4-7, punkt 4
Oppdatert oversikt over forhåndspåmeldte, frivillige kandidater til de ulike verv deles ut til
fremmøtte medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag
§ 4-8, punkt 9 (vil redaksjonelt sett bli punkt 8 ved vedtak)
Benkeforslag aksepteres.
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PRESIDENT

REGINE S. EIDE – LOG 2

JOAKIM HELLENES – MILSIK 2

JONAS LARSEN – MV2
10

ADA YTTERDAL – LOG 2

HEDDA HELLGREN – SMN 2

VISEPRESIDENT

BENEDICTE G. SUNDT – GOU 1

11

SONDRE HAUG – GOU 1

EKSTERNANSVARLIG

MATHILDE SOLEM – GOU 1

SIVERT KARLSEN – GOU 1
12

SONDRE HAUG - GOU 1

ORGANISASJONS
-SEKRETÆR

SANDER MARKEN – SMN 1

13

MIA STAVLAND - MV 2

REDAKTØR
DOGWATCH

PER OLAV LINDBERG – LOG 2

RUNAR VIK – SMN 2

14

REGINE EIDE – LOG 2

ØKONOMIANVARLIG

MIKALA HOLVIK – MM 2

OLAV EFTEDAL – GOU 1

MATIAS PONTOPPIDAN – MV 1

SIVERT KARLSEN – GOU 1

15

MESSEFORSTANDER

MARCUS O. HOVELSEN – MV 2

16

MAREN KJØSTVEDT – LOG 2

KOMMUNIKASJONS
-ANSVARLIG

SANDER MARKEN – SMN 1

FRIDA MUREN – MV 2
17

MIA STAVLAND – MV 2

LEDER VALKYRIENS
IDRETTSLAG

MAGNUS POLSRØD – MV 2

MATHEA SUNDE – GOU 1

SONDRE HAUG – GOU 1

HAAKON NERLAND – MM 2

KAMILLA LENES – LOG 2

MARTIN LARSEN – MM 2

18

NK
KONTROLLKOMITE

SANDER MARKEN – SMN 1

SIVERT KARLSEN – GOU 1

19

MATIAS PONTOPPIDAN – MV 1

LEDER
FAGPOLITISK RÅD

ADRIAN L. SALAMONSEN – MV 2

20

JULIAN RIIS – MV 2
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