
ProgNett Generalforsamling 23.02.2018 
  
Referent: Jagat Deep Singh 
  
Tilstede på generalforsamling 20 personer.  
  
Etablering av generalforsamling  

● Jagat Deep Singh valgt som referent  
● Henrik Lilleengen valgt som ordstyrer.  
● Kari Eldfrid Stamnes  og Andreas Thompson valgt som 

protokoll-underskrivere  
● Benjamin Breiby og Tonje Røyeng valgt som tellekorps  
● Innkalling og saksliste godkjent.  

  
Sak 1 Semesterberetning  
Leder, Mattis Bratland, holdt semesterberetning, der han snakket om hvordan vi tok over en 
forening uten erfaring. Problemer med bankkonto, daværende eier av kontoen fra 2014 
(Mathias),  endte så må å bytte til DnB. Slet med å bytte styre i BrReg (fortsatt styre fra 
2014), og Mathias var vanskelig å få tak i for underskrift. Holder også til i 
frivillighetsregisteret.  
 
Hadde flere styremøter til å begynne med, men motivasjonen sank med tiden. Har ikke gjort 
mye, men ordnet mikro, kjøleskap, etc. for Bliss og vedlikeholdt program rommet Bliss. 
Videre er det nødvendig med retningslinjer for bruk av disse produktene. Samt prøvde å få 
inn en lenestol, uten medhold fra drift. Den endte opp med å bli flyttet fra Bliss og satt på FK.  
 
Hadde 3 arrangerer (holder de ord, CTF og javafredag), samt en nytt nettside 
(www.prognett.org) og videre planer om å lage en Q&A side for studenter på IFI. I tillegg, 
har det blitt opprettet IH-aas konto for foreningen. 
 
 
Sak 2 Økonomiberetning  
Økonomiansvarlig Salman Ahmed avholdt beretning om økonomien. Viser til budsjett og 
regnskap for 2017. Oppgjør med budsjettet vårt, men ikke oppdatert . Lettere å bruke 
kontoen, da DnB gjør det lettere å få ting iverksatt. Den nye personen som tar over, må koble 
sin personlige konto til ProgNett kontoen. 
  
Sak 3 Endring av vedtekter 
Hva ble endret, hvor mange for/imot osv: 
 
Navneforslag: 

1. PROG - 7 stemmer ->  

http://www.prognett.org/


2. PROGSYS - 9 stemmer -> 11 stemmer -> Vinner 
3. PROSA - 3 stemmer 

 
Nytt navn: IFI - PROGSYS  
 
§1 - Forenings navn  - 16 stemmer - Vedtatt endring 
§2 - Forretningsmål (innledning) - 20 stemmer - Vedtatt endring 
§4a - i stedet for ¼ medlemmer, trenger man 20 studenter - 20 stemmer - Vedtatt endring 
§4c - genfors-> ordinær genfors - 20 stemmer - Vedtatt endring 
§4f  - fra 10% -> minst 10 stemmeberettigede - 20 stemmer - Vedtatt endring 
§5e - trekker leder, blir nestleder leder - 19 stemmer - Vedtatt endring 
§6b - 50% styrets medlemmer -> ⅔ av styret - 19 stemmer - Vedtatt endring 
§10a - bytte fra medlemmer til studenter - 20 stemmer - Vedtatt endring 
§10a - fjerne ordinære - 8 Stemmer - Forslag falt.  
§10b - 0 stemmer - Forslag falt 
§10c - Byttes til §10b. - Vedtatt endring 
 
Sak 4 Valg av nytt styre  
 
Leder: Sivert Schou Olsen 
Nestleder: Petter Sæther Moen 
Økonomiansvarlig: Hans Christian Tranøy Jenvild 
Teknisk Ansvarlig: Mattis Bratland 
Styremedlem #1: Domantas Lionas 
Styremedlem #2: Daniel Johnsen  
  
Sak 5 Eventuelt  
Ingenting 
  
  
Generalforsamling hevet  
  
 
  
Protokollunderskrivere:  
  
  
 
  
_____________________ ____________________________  
Kari Eldfrid Stamnes Andreas Thompson 


