Innkalling til ekstraordinært
årsmøte
Når: Tirsdag 18. oktober klokken 12:15 til 14:00
Sted:

Saker:
o
o
o
o
o
o

Revidert budsjett
Prøveordning med nye stillinger i arbeidsutvalget
Valg av kommunikasjonsansvarlig
Valg av økonomiansvarlig
Valg av faglig ansvarlig
Valg av masterkoordinator

Sak 1:
Godkjenning av budsjett
Vedlegg 1: Foreslått revidert budsjett

Det foreslås at vedlagt revidert budsjett blir godkjent. Dersom det kommer ytterlige
sponsormidler foreslås tildelingen etter følgende fordelingsnøkkel:
Avdeling
Prosent
Arbeidsutvalget
30
Arrangementskomiteen
70
Engasjertligaen*
0
NHS FK
0
NHS Fadder**
0
Resterende
0
* Da engasjertligaen har inntekt gjennom dugnadsarbeid er det ikke behov for sponsormidler for drift av
avdelingen.
** Fadderuka for 16/17 er overstått, dermed er det ikke behov for midler. De vil få midler for året 17/18
dersom dette blir aktuelt.

Sak 2:
Prøveordning med nye stillinger i arbeidsutvalget
Vedlegg 2: Stillingsannonse kommunikasjonsansvarlig
Vedlegg 3: Stillingsannonse økonomiansvarlig
Vedlegg 4: Stillingsannonse faglig ansvarlig
Vedlegg 5: Stillingsannonse masterkoordinator

Det foreslås at arbeidsutvalget blir i skoleåret 16/17 utvidet med fire stillinger som en
prøveordning. Stillingene vil rapportere til leder av arbeidsutvalget, som igjen rapporterer til
Studentrådet.

Tillegg: Det foreslås at det også opprettes en sponsoransvarlig.

Sak 3:
Valg av kommunikasjonsansvarlig
Saken forutsetter vedtak i sak 3
Vedlegg 6: Søkerliste kommunikasjonsansvarlig

Etter vedtak i sak 3 holdes det valg av kommunikasjonsansvarlig

Sak 4:
Valg av økonomiansvarlig
Saken forutsetter vedtak i sak 3
Vedlegg 7: Søkerliste økonomiansvarlig

Etter vedtak i sak 3 holdes det valg av økonomiansvarlig

Sak 5:
Valg av faglig ansvarlig
Saken forutsetter vedtak i sak 3
Vedlegg 8: Søkerliste faglig ansvarlig

Etter vedtak i sak 3 holdes det valg av faglig ansvarlig

Sak 6:
Valg av masterkoordinator
Saken forutsetter vedtak i sak 3
Vedlegg 9: Søkerliste masterkoordinator

Etter vedtak i sak 3 holdes det valg av faglig ansvarlig

Vedlegg 1: Foreslått revidert budsjett

Revidert budsjett 16/17
Inntekter
IB pr. 16.10.2016
NHSU
Engasjertligaen
Fadder
Arrangementskomiteen
Sum
Fremtidige inntekter
Oppdrag engasjertligaen
Billettsalg studietur
Billettsalg andre arrangementer
Salg skolegensere
Billettsalg «roaring twenties»
Sum
Sum
IB pr. 16.10.2016
Fremtidige inntekter
Kostnader NHSU
Kostnader
arrangementskomiteen
Kostnader engasjertligaen
Til buffer
Sum

Beløp
2544,01
36349,71
450,62
1020,09
40364,43
Beløp
100000
380000
10000
20000
9745
519745

40364,43
519745
-27470
-395000
-121349
-10000
6290,43

Kostnader
NHSU
Nettside
Kontor/printutgifter
Bankgebyrer
Markedsføring
Kjøp skolegensere
Sum
Arrangementskomiteen
Studietur
Diverse andre arrangement
Sum
Engasjertligaen
Promomateriell og årsfest
Støtte NHS FK
Sum

Beløp
1270
2000
2500
500
21200
27470
Beløp
380000
15000
395000
Beløp
116349
5000
121349

Vedlegg 2: Stillingsannonse kommunikasjonsansvarlig

Norsk Hotellhøgskoles Union er linjeforeningen for alle som går ettårsstudium innen Restaurantledelse,
Bachelor innen Reiselivsledelse, Hotelledelse og Hotelledelse y-veien, samt Masterstudenter innen
Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse. Vi arbeider for å bedre studentenes rettigheter og behov til det
sosiale og faglige miljøet ved NHS. Organisasjonen består av Arbeidsutvalget, Studentrådet,
Arrangementsutvalget og Engasjertligaen.

Vi har et ledig verv som

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
NHSU vil på ekstraordinært årsmøte 18. oktober se på å utvide arbeidsutvalget. I den
forbindelse søker vi kandidater til vervet som kommunikasjonsansvarlig. Arbeidsutvalget er
ansvarlige for den daglige driften av NHSU, og gjennomfører Studentrådets vedtak.
Ansvarsområder:
-

Ansvar for NHSUs sosiale medier (Facebook, Instagram, Snapchat)
Publisere nyheter på NHSUs nettside nhsu.no

Vi ser etter deg som:
-

Kan kommunisere godt på både norsk og engelsk
Er godt kjent med sosiale medier
Samarbeidsvillig

For spørsmål om vervet kontakt leder Mia Celine Dammen på telefon 414 63 175 eller epost
leder@nhsu.no. Søknadsfrist 17. oktober.
Interessemelding med CV sendes til post@nhsu.no

Vedlegg 3: Stillingsannonse økonomiansvarlig

Norsk Hotellhøgskoles Union er linjeforeningen for alle som går ettårsstudium innen Restaurantledelse,
Bachelor innen Reiselivsledelse, Hotelledelse og Hotelledelse y-veien, samt Masterstudenter innen
Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse. Vi arbeider for å bedre studentenes rettigheter og behov til det
sosiale og faglige miljøet ved NHS. Organisasjonen består av Arbeidsutvalget, Studentrådet,
Arrangementsutvalget og Engasjertligaen.

Vi har ledig verv som

ØKONOMIANSVARLIG
NHSU vil på ekstraordinært årsmøte 18. oktober se på å utvide arbeidsutvalget. I den
forbindelse søker vi kandidater til vervet som økonomiansvarlig. Arbeidsutvalget er
ansvarlige for den daglige driften av NHSU, og gjennomfører Studentrådets vedtak.
Ansvarsområder:
-

Fakturering
Betalinger
Bokføring
Budsjettering

Vi ser etter deg som er:
-

Strukturert
Liker å jobbe med tall
Samarbeidsvillig

For spørsmål om vervet kontakt leder Mia Celine Dammen på telefon 414 63 175 eller epost
leder@nhsu.no. Søknadsfrist er 17. oktober
Interessemelding med CV sendes til post@nhsu.no

Vedlegg 4: Faglig ansvarlig

Norsk Hotellhøgskoles Union er linjeforeningen for alle som går ettårsstudium innen Restaurantledelse,
Bachelor innen Reiselivsledelse, Hotelledelse og Hotelledelse y-veien, samt Masterstudenter innen
Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse. Vi arbeider for å bedre studentenes rettigheter og behov til det
sosiale og faglige miljøet ved NHS. Organisasjonen består av Arbeidsutvalget, Studentrådet,
Arrangementsutvalget og Engasjertligaen.

Vi har et ledig verv som

FAGLIG ANSVARLIG
NHSU vil på ekstraordinært årsmøte 18. oktober se på å utvide arbeidsutvalget. I den
forbindelse søker vi kandidater til vervet som faglig ansvarlig. Arbeidsutvalget er ansvarlige
for den daglige driften av NHSU, og gjennomfører Studentrådets vedtak.
Ansvarsområder:
-

-

Samle inn studentenes tilbakemelding i de ulike emnene, så vel som hele studieløpet
Videreformidle tilbakemeldinger til instituttledelsen, sammen med leder og nestleder
av NHSU

Vi ser etter deg som er:
-

Strukturert
God i både norsk og engelsk
Samarbeidsvillig

For spørsmål om vervet kontakt leder Mia Celine Dammen på telefon 414 63 175 eller epost
leder@nhsu.no. Søknadsfrist er 17. oktober
Interessemelding med CV sendes til post@nhsu.no

Vedlegg 5: Masterkoordinator

Norsk Hotellhøgskoles Union er linjeforeningen for alle som går ettårsstudium innen Restaurantledelse,
Bachelor innen Reiselivsledelse, Hotelledelse og Hotelledelse y-veien, samt Masterstudenter innen
Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse. Vi arbeider for å bedre studentenes rettigheter og behov til det
sosiale og faglige miljøet ved NHS. Organisasjonen består av Arbeidsutvalget, Studentrådet,
Arrangementsutvalget og Engasjertligaen.

Vi har et ledig verv som

MASTERKOORDINATOR
NHSU vil på ekstraordinært årsmøte 18. oktober se på å utvide arbeidsutvalget. I den
forbindelse søker vi kandidater til vervet som masterkoordinator. Arbeidsutvalget er
ansvarlige for den daglige driften av NHSU, og gjennomfører Studentrådets vedtak.
Ansvarsområder:
-

Påse relevant informasjon fra NHSU når masterstudentene.
Jobbe med fagansvarlig med emne- og kursevalueringer fra masterstudenter

Vi ser etter deg som er:
-

Studerer ved masterprogrammet på NHS
Samarbeidsvillig

For spørsmål om vervet kontakt leder Mia Celine Dammen på telefon 414 63 175 eller epost
leder@nhsu.no. Søknadsfrist er 17. oktober
Interessemelding med CV sendes til post@nhsu.no

