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Folken - Forretningsorden for Generalforsamlingen 2022
1. Organer
Plenum består av styret, delegater med tale-, forslags- og stemmerett, samt gjester.
2. Konstituering
Etter åpningen presenterer styrets leder forslag til møteleder, som godkjennes av
Generalforsamlingen. Møteleder overtar så møteledelsen.
3. Forhandlinger
Alle delegater som har betalt semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Stavanger har
tale-, forslags- og stemmerett. Dette gjelder også styret, samt ansatte som har betalt sin
semesteravgift til SiS.
I tillegg har de frivillige med gyldig gjengkort tale- og forslagsrett. Dette gjelder også
representanter fra Stavanger kommune, Universitetsfondet, Universitetet i Stavanger og
Studentsamskipnaden i Stavanger.
Alle gjester kan innvilges tale- og forslagsrett med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
Under stemmegivning skal alle stemmeberettigede oppholde seg i salen.
Det gis adgang til to replikker + svarreplikk på hvert innlegg. Alle med talerett samt
møteleder kan be om at det settes strek. Strek settes og oppheves, samt at innføring av
taletid kan vedtas for en sak eller for resten av møtet med simpelt flertall.
Dersom det vedtas at strek skal settes, må møteleder opplyse om at de som ønsker innlegg
tegner seg under neste talers innlegg. Talelisten skal leses opp før strek settes, slik at ingen
blir oversett. Forslag skal ikke kunngjøres i plenum etter at strek er satt.
Forslag/innlegg til endring av forretningsorden og/eller sakslisten, skal bryte saksdebatten.
Slike forslag skal det ikke debatteres over, men tas til votering med det samme, det kreves
2/3 flertall for å bli vedtatt.
4. Avstemninger
Avstemning skjer ved håndsopprekning. Skriftlig avstemning skal foretas dersom en eller
flere i plenum ber om det. Vedtak fattes med simpelt flertall, dersom ikke annet er regulert i
lovene eller forretningsorden.
5. Sluttbestemmelser
Hvis et spørsmål ikke er regulert i lovene eller forretningsorden, kan Generalforsamlingen
med simpelt flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.
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GJENGENES ÅRSMELDINGER FOR 2021
SERVERINGSGJENGEN
Medlemmer
Det siste året har vi sett en liten vekst i antall medlemmer i serveringsgjengen, og
gruppa består nå av rundt 25 medlemmer. Av disse er de aller fleste å regne som helt
eller delvis aktive. Et stort antall frivillige i serveringsgjengen er også frivillige i andre
grupper, og noen av disse er mer aktive i de andre gruppene enn i baren. Det er
fremdeles andre jobber som fører til at noen medlemmer er å regne som inaktive i
serveringsgjengen.
Det er større variasjon i hvilke medlemmer som jobber de ulike skiftene, men vi er
fremdeles for få medlemmer i serveringsgjengen. Til tross for at det ikke lenger er de
samme medlemmene som jobber alle skift, er det fremdeles et fåtall som jobber mange
skift i løpet av en måned. Det er fremdeles aktuelt med rekruttering av flere medlemmer,
både til serveringsgjengen og Folken ellers.
Styret
Styret i serveringsgjengen består i dag av leder Hege Cecilie Hagen og nestleder
Matthew Woodruﬀ. Per dags dato er Hege på utveksling, og Matthew står derfor
ansvarlig for å fylle de ulike rollene.
Aktiviteter
Vårt arbeidsområde er baren i Storsalen. Vår funksjon her er å servere drikke og snacks
til Folkens gjester. Vi er nå tilbake til å ta bestillinger ved baren, og arbeidsoppgavene
blir gjennomført på en ordentlig måte. Vi erfarer noen ganger problemer med kassene,
hvilket kan medføre at det blir travlere ved kassen(e) som fungerer.
Sosialt
Gruppen har ikke hatt noen sosiale sammenkomster det siste året annet enn et
barmøte, og møtes fremdeles kun på skift og bærepils. Til tross for lite sosiale
sammenkomster utenom Folken, fungerer gruppen godt sosialt. Det er et mål å
arrangere flere sosiale sammenkomster i fremtiden.
Økonomi
Gruppen har inntekt i form av tips fra gjester. Pengene som kommer inn gjennom tips
føres inn på en felles konto for alle gruppene på Folken og er til bruk for alle gruppene.
Total pengesum er jeg noe usikker på. Det vil være aktuelt å undersøke gjennomførbare
aktiviteter sammen med de andre gruppene, i all hovedsak fordi mange frivillige er
medlemmer av serveringsgjengen, SMF, og lyd- og lys.
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Videre fokus
I løpet av fjoråret fikk vi flere frivillige på huset, og flere av disse er også aktive
medlemmer av serveringsgjengen. Ettersom samfunnet er åpent og det av den grunn vil
være flere utsolgte konserter på huset, vil det likevel være et mål å skaﬀe enda flere
frivillige til serveringsgjengen, og Folken ellers.

SMF - STUDENTENES MUSIKKFORENING
Medlemmer
Per dags dato er vi 43 medlemmer i gruppen. I praksis er det bare vi cirka 8 personer
som melder seg opp på vakter. Har prøvd å sende melding til alle som er medlem i
gruppene, og alle virker tilsynelatende til at de er fortsatt med, men det vises ikke da i
praksis.
Styret
Styret består av leder Malin Jæger Raadlund
Aktiviteter
Vi tar oss av billetter, passer på at gjester har det bra og oppfører seg, er rett og slett
øynene til PSS vaktene. Vi holder vakt ved dører som kan være fristende for gjestene å
gå gjennom, samt vi har ansvar som artistvert.
Sosialt
Det har vært to stykker fra SMF (Tirill og Sarah) som har vært flinke med å få til noe
sosialt på dager det ikke er noe som skjer. Ellers er det bærepils og på arbeid vi er
sosiale.
Økonomi
Gruppen har ingen egne inntekter, men har andel i tipsen som kommer inn i baren.
Videre fokus
Det største fokuset er å få flere medlemmer inn til SMF, samt ta vare på de frivillige som
vi allerede har. Hvis vi får til å få flere medlemmer, så vil neste fokus bli å få til et styre
som består av mer enn bare en leder. I tillegg bør flere få opplæring som artistvert, da
det også er manko på disse.
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LYD- OG LYSGJENGEN
Gruppens funksjon/arbeidsområde er rigging og/eller avvikling av det tekniske ved
konserter og div. produksjoner.
Medlemmer
Gjengen har hatt en god tilvekst av medlemmer gjennom året, til å være et år som var
delvis preget av pandemi. Mange av de nye medlemmene i gruppen hadde
forkunnskaper fra før, som gjorde at de fikk tildelt selvstendige vakter veldig tidlig, som
lettet våre utfordringer ved bemanning.
Kompetanse
Gruppen har hatt regelmessige medlemsmøter hver mandag uten om noen av skoleferiene. Under medlemsmøtene delte medlemmene sine kunnskaper om lyd - og lysteknikk med hverandre. Og det ble gjennomført opplæring, i bruk av det lyd- og lystekniske utstyret på huset, etter engasjement og behov.
Gjengen har været veldig glad for, og har støttet opp mot administrasjons sitt valg, om
å ha fast innleide teknikere fra HW i Storsalen på konserter. Sånn at Folken greier å sikre
kvalitet på gjennomføringen av konserter, og at frivillige i gjengen får jobbe side om
side, og lære av, profesjonelle teknikere.
Bemanning
Til tross for at det har vært en grei tilvekst av medlemmer i løpet av året, har vi hatt
veldig få aktive frivillige. Derfor var det vanskelig å finne folk til å dekke alle vaktene. Det
endte i at det var et fåtall som tok mesteparten av vaktene. Og derfor bør vi fokusere
mer på rekruttering i framtiden, får å få et mer bærekraftig arbeidsmiljø.
Sosialt
Gruppen fungerer bra sosialt. Selv om det er var et fåtall av aktive medlemmer, så var
en del av de aktive medlemmene veldig kompetente og engasjerte i frivillig arbeidet. De
som ikke hadde kunnskap fra før av, tilegnet seg det raskt, blant annet ved godt
samarbeid med medlemmene som hadde mer kompetanse. Det er et godt felleskap som
støtter hverandre og lærer av hverandre.
Gruppen har hatt regelmessige medlemsmøter hver mandag uten om feriene. Under
medlemsmøtene snakket vi om hvordan gjennomførte arrangementer/konserter har
gått, bemannet kommende arrangementer/konserter, og lærte opp medlemmene i bruk
av det lyd- og lys-tekniske utstyret på huset.
I tillegg til medlemsmøtene har vi greid å gjennomføre en sosial samling utenom det
vanlige, der vi samlet lyd- og lys-gjengen på huset for en kosekveld med øl og pizza.
Videre bør vi fokusere på å gjennomføre flere slike samlinger.
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Dugnader har før i tiden vært en god praksis for å øke samholdet innad i lyd- og lysgjengen. Der gjengen samlet seg for å vedlikeholde utstyr og rydde scene og tekniske
fasiliteter. Men vi har ikke greid å opprettholde jevnlige dugnader gjennom året. Videre
bør vi fokusere på å gjennomføre dugnadene regelmessig.
Økonomi
Gjengen har ikke hatt noen inntektskilder i år. Vi har fortsatt et budsjett som henger
igjen etter 2019. Bruk av budsjett har vært prioritert til kos og sosialt.
Styret
Styret år 2021/2022 har bestått av:
Leder: Daria Zarbeeva
Lyd-sjef: Espen Eidem
Lys-sjef: Sandra Valk
Vakt-ansvarlig: Jenni Masraﬀ (Stedfortreder i 2021 Caspar Ernst)
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Handlingsplan 2022-2023
Visjon: Folken - Studentenes kulturhus og regionens beste konsertscene
Vi skal være best på å gi studentene kulturtilbud av høy kvalitet!
Innledning
Handlingsplanen er et styringsdokument som årlig vedtas av styret og fremlegges
Generalforsamling til orientering. Handlingsplanen inneholder mål og tiltak som særlig skal
prioriteres i den kommende periode, og må sees i lys av revidert utgave av Visjonsdokument
2016-2026.1
Årene 2020-2021 har vært preget av lav aktivitet, og mindre kontakt med studenter og
studentorganisasjoner grunnet Covid19. Det neste året vil også bære preg av pandemiens
ettervirkninger spesielt med tanke på rekruttering av frivillige og oppmøte på konserter.
Studentaktivitet, konsert- og kulturaktivitet for studenter
Folkens rolle som kulturleverandør, både for studenter og byens befolkning forøvrig er
betydelig og viktig. Folken skal være åpent og tilgjengelig for hele studentmiljøet i
Stavanger, og være premissleverandør på kulturtilbud. Studentene skal føle eierskap til
huset og vi skal jobbe for å øke studentenes egenaktivitet på huset. Folken er en del av
studentens velferdstilbud i regionen.
Folken skal i den kommende perioden:
1. Arrangere UGÅ 2023, og bruke UGÅ som en rekrutteringsarena for nye kulturbrukere.
2. Skape konsert- og kulturglede blant studentene ved å tilrettelegge for oppdagelse av
ny musikk. Tiltak kan være utdeling av gratisbilletter.
3. Tilby rusfrie arrangement og tilrettelegge for aktiviteter som er alkoholfokusfritt.
4. Drifte lavterskeltilbud drevet av de frivillige.
5. Gjenoppta tilstedeværelse på campusene og jevnlige aktiviteter på studiestedene
tilsluttet SiS.
6. Jobbe for å implementere Folkens arrangementskalender i Min SiS-appen.
Frivillige
De frivillige er våre viktigste ambassadører og i stor grad vårt ansikt utad. Frivilligmassen
har de siste årene gått ned som følger av nedstenging og lite aktivitet. Denne må vi bygge
opp ved å hente inn tidligere frivillige og rekruttere nye frivillige. Våre frivillige skal ha et
positivt og trygt møte med huset. Å være frivillig skal både være et lavterskeltilbud, gi
mulighet for personlig utvikling, nettverksbygging, å lære noe nytt og dyrke interesser.
Folken skal i den kommende perioden:
1. Lage en helhetlig rekrutteringsstrategi og gi påfølgende opplæringsopplegg.
2. Forankre Frivillighåndbok som et arbeidsverktøy og oppslagsverk for frivillige.
3. Kartlegge potensielle nye arbeidsoppgaver/arbeidsområdet for de frivillige.
4. Arrangere faglige workshops for frivillige.

1

https://www.folken.no/folken/revidert-visjonsdokument-folken/

Organisasjon og økonomi
Folken skal til enhver tid være en organisasjon med god internkultur, økonomisk stabilitet og
høy kompetanse. Folken skal være en endringsdyktig organisasjon som er klar for å møte
fremtidens utfordringer. Det skal derfor tilbys kursing og opplæring i alle ledd for å sikre
både personlig videreutvikling og nyskapning for huset.
Folken skal i den kommende perioden:
1. Fortsatt kvalitetssikre alle ledd som omhandler utgifter og inntekter via gode
styringsbudsjetter.
2. Jobbe for økte tilskudd fra nåværende og fremtidige tilskuddhavere.
3. Tilrettelegge for videreutdanning og kompetansehevning for personalet.
4. Bedre dokumentasjon- og opplæringsrutinene slik at det i fremtiden foreligger gode
styringsverktøy og prosedyrer for nye ansatte og nye styremedlemmer.
5. Gjennomføre et innføringsmøte og en strategisamling for styret.
Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnerne våre er viktige støttespillere både når det gjelder besøkstall,
arrangementer, produksjon, videreutvikling og økonomi. Folken skal være en naturlig
samarbeidspartner spesielt for studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjonene, SiS og
kommunen.
Folken skal i den kommende perioden:
1. Opprettholde og videreutvikle dialog med institusjonene, samarbeidspartnere og
tilskuddshavere om økonomisk støtte til drift og prosjekter.
2. Stavanger kommune skal vedta en ny temaplan om kunnskapsbyen Stavanger som
Folken bør ha en naturlig plass i.
3. Involvere aktuelle studentorganisasjoner for å kartlegge deres behov og interesse i
forbindelse med oppussing av Folkens lokaler.
Arrangørvirksomhet
Vi er dyktige og profesjonelle på arrangørvirksomheten, og dette er vi er stolte av og skal
fortsette med. Vi har et godt samarbeid med Norske Konsertarrangører, hvor vi møter de
andre studentersamfunnene og arrangørene i Norge.
Folken skal i den kommende perioden:
1. Være en tilgjengelig scene for nye talenter, slik at vi er en aktiv aktør i det lokale
musikkmiljøet.
2. Følge opp Stavanger kommunes plan for kunst og kultur
3. Praktisere Grønn venue og ta miljøvennlige valg i driften.

Bygg og lokaler
Folken leier i dag lokaler av Folkets Hus/Samvirkende Fagforeninger. Bygget er gammelt og
bærer preg av dette. Vårt mål gjennom visjonsdokument er oppkjøp og oppussing av
bygget. Vi ønsker oss lokaler av 2022-standard og mer universelt utformet løsninger.
Følgende mål settes for perioden:
1. Avklare kjøp av bygningen som i dag huser Folken.
2. Ved mulighet for kjøp: Avklare finansieringsmodell og eierskap.
3. Planlegge for en større renovering av huset innen 2024.
4. Sikre at bygningsmassen blir universelt utformet i oppussingsarbeidet, med spesielt
fokus på heis til Storsal og inngang til Grottene.
5. Tydeligere merking av toaletter.
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Valg av valgkomité
Nåværende valgkomité presenterer sitt forslag til ny valgkomité.
Sak 10/21

Valg av nytt styre
Valgkomitéen presenterer sitt forslag til nytt styre på Folken.
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