Protokoll fra Landstinget 2017
Møtested
Møtetid
Møtedato

Radisson Blu Hotel Alna
Lørdag 09.30 - Søndag 15.30
27-29. oktober
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Navn
Helene Lund
Lars Gustavsen
Torje Agersen Vigmostad
Joakim Mikkelsen
Johnny Elvebakke
Jørgen André Erviksæter
Andreas Harestad
Jørgen Goa
Lasse Meland
Johannes Knudsen
Patrick Solbue
Trygve B. Moen Haaland
Inger Skjærholt
Kari Lovise Bøthun
Andreas Fosheim Øwre
Dan-Eric Næss
Fredrik Schieldrop
Jens Østbye Høieggen
Oda Sandaker
Håkon Andre Knudsen
Freya Viridian
Andreas-Johann Ø. Ulvestad
Marius Sæther
Maria Eilertsen
Daniel Vollstad
René Råen
Øyvind Malin
Ann-Mari Nesmo
Andreas Lindrupsen
Kristin Asplund Håkonsen
Glenn Ellingsen
Erlend Åsgren
Bjørn Petter Kysnes
Eirik Moldskred Hildre

Delegasjon
9 Panzer Aufklarung Levende Historie Gruppe
Alkoholfrie Akademikere
Ares
Bergen Laiv Action Cosplay Klubb
BLAN Interesseorganisasjon
BLAN Interesseorganisasjon
Bygdecrew
Bygdecrew
Bygdecrew
Båtturen Atlanticon
Explocution
Fantastene
Foreningen Arcon
Foreningen Arcon
Foreningen Arcon
GG Bergen
GG Bergen
Golem
Hamar Spillforening Terningkast7
Haugaland Dataungdom
KANDU
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KANDU
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KANDU
KANDU
KANDU
KANDU
KANDU
KANDU
KANDU
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Karl Fredrik Haugland
Kristoffer H. Sivertsen
Lars Oliver G. Aamotsmo
Brage Grøndahl
Synne Neeb
Ole Jonas Sellin
Joachim Øren
Maria Rehman
Morten Våg
Michelle Jonassen Larsen
Vebjørn Dobakk
Ørjan Alexander Jacobsen
Øyvind Winther
Eina Bergem Jørgensen
Håvard Lian
Maiken Lund
Kine Isabell Grava
Lars Hvitsten
Leif-André Hvitsten
Marie Høye
Julie Vassdal
Enok Groven
Karine Almås
Henrik Munthe-Kaas
Carl Henrik Kobbeltvedt
Marius Ruud
Audun Elvanes
Ole M. Aarseth Heggem
Kenneth Opedal
Ruben-Andre Berg
Andreas Rekdal
Håkon Svee Eriksson
Monika Oftedal Voll
Gabriella V. Mastoris
Frank Einar Smalås
Erik Nagel
Sander Aspøy
Kjell Marius Sørensen
Torstein Sivertsen
Kasper Furnes Bernhoff
Madeleine Simonsen
Aleksander Eriksen

Møtestart 09:39

KANDU
Karmøy Spillklubb
Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Kreativ Ungdom
Kreativ Ungdom
Lambicorn
Mosjøen Spillforening
MultiLAN
MultiLAN
MultiLAN
Oslo Flipperspillklubb
Oslo Kvinnelige Spillforening
Polar Interesseorganisasjon
Polar Interesseorganisasjon
Polar Interesseorganisasjon
Polar Interesseorganisasjon
Polar Interesseorganisasjon
Polar Interesseorganisasjon
Regncon
Regncon
Regnteateret
Skedsmokorset Spillforening
Spillforeningen Både Kort og Bredt
Spillforeningen the Fellowship
Sunnmøre Data og Kultur
Sunnmøre Data og Kultur
Sunnmøre Data og Kultur
Sunnmøre Data og Kultur
Sunnmøre Data og Kultur
The National Dictatorship of Håkon
Trondheimstudentenes Sci-fi og Zombie Klubb
Vestfold Digitale Ungdom
Wargames Rana
Warpcrew
Warpcrew
Warpcrew
Warpcrew
Warpcrew
WestLaiv
MTG Haugesund

1

Åpning og konstituering
1.1. Opprop og godkjenning av delegater
Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene. Se til stede-liste.
(79 stemmeberettigede)
1.2. Valg av ordstyrere
Sentralstyret innstiller på Isa Isene og Ragnhild Bjørkum Vassbotn som ordstyrere.
Isene og Ragnhild er valgt i blokk ved akklamasjon.
1.3. Valg av referenter
Sentralstyret innstiller på Sindre Garret Lamvik Sollie og Bendik Dahlslett som referenter.
Sindre og Bendik er valgt i blokk ved akklamasjon
1.4. Valg av tellekorps
Sentralstyret innstiller på de direktevalgte til representantskapet og sentralstyret som
tellekorps.
Tellekorps ble valgt ved akklamasjon.
1.5. Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes uten merknader.
1.6. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes uten merknader
1.7. Godkjenning av tidsplan
Tidsplanen godkjennes med følgende merknader.
- Feil årstall og skrivefeil/redaksjonelle feil
1.8. Skolering ved ordstyrerbordet
Det skoleres
1.9. Valg av forretningsorden
Forslaget til forretningsorden vedtas uten merknader
1.10. Valg av redaksjonskomiteer
Arbeidsprogram og budsjett
Habiba Stray - Sentralstyre
Eina Bergem Jørgensen - Oslo Kvinnelige Spillforening
Erling Mygland Nes - Sentralstyre
Max Hauge - Hyperion Nord
Jens Østbye Høieggen - Golem

De velges i blokk.
Politisk program og organisatoriske retningslinjer
Leaf Thorseth - Sentralstyre
Mathias Lien - Hyperion Midt
Gabriella Matoris - Vestfold Digitale Ungdom
Håkon Svee Eriksson - TNDH
Joachim Øren - Kreativ Ungdom
De velges i blokk.
1.11. Praktisk informasjon
Det informeres.
1.12 Gruppeinndelinger
Det orienteres.

2 Orienteringer og beretninger
2.1 Presentasjon av årsmleding for 2016-2017
Leder, Simon Ingebrigtsen, holder sentralstyrets beretning.
2.2 Økonomisk beretning
Generalsekretær, Sara Hauge, holder økonomisk beretning.
2.3 Desisjonskomiteens beretning
Desisjonskomiteen holder desisjonskomiteens beretning.
2.4 Valgkomiteens beretning
Valgkomiteen holder valgkomiteens beretning.
2.5 Orienteringer fra regionslagene
Regionslag Midt, Nord, Vest, Øst og Sør holder orienteringer.
2.6 Orientering fra Pegasus
Redaktør, Thea Bårdsdatter, holder orienteringen.
2.7 Debatt av årsmelding
Oppklarende spørsmål 233
Oppklarende spørsmål 114
Oppklarende spørsmål 249
Svar
Svar

Constandino Leiva
Trygve Bernhardt Moen Haaland
Felix Vaager
200
Simon Ingebrigtsen
201
Sara Hauge

2.8 Votering: Godkjenning av årsmeldingen og beretninger
Årsmeldingen og beretningene godkjennes uten merknader.

Det tas pause og lunsj klokken 11:23
Det startes igjen 11:42

5. Program for 2017
5.1 Presentasjon av innstilling for forberedende komité for arbeidsprogram
Forberedende komite presenterer sin innstilling for arbeidsprogram.
5.2 Presentasjon av innstilling for forberedende komité for politisk program
Forberedende komite presenterer sin innstilling for politisk program.
5.3 Behandling av programmene i grupper
Det lunsjes klokken 13:00
Møte starter igjen 14:12
5.4 Programdebatt i plenum
Debatt om arbeidsprogram
Innlegg
131
Andreas Lindrups
→
Replikk 117
Andreas Fosheim Øwre
Innlegg
251
Line Manum Kvinge
Innlegg
241
Thea Bårdsdatter Foslie
Innlegg
225
Benjamin Aamodt
Innlegg
120
Jens Østbye Høieggen
Innlegg
144
Synne Neeb
Innlegg
162
Enok Groven
Innlegg
116
Kari Lovise Bøthun
Innlegg
123
Freya Viridian
Innlegg
167
Audun Elvanes
Innlegg
264
Øystein Ørbek Eide
Innlegg
262
Olav Helland
Innlegg
233
Constandino Leiva
Innlegg
114
Trygve Bernhardt Moen Haaland
Innlegg
179
Kjell Marius
Innlegg
153
Eina Bergem Jørensen
Innlegg
200
Simon Ingebrigtsen
Innlegg
238
Catherine Buchanan
Innlegg
124
Andreas-Johann Ulvestad
Innlegg
131
Andreas Lindrupsen
Innlegg
144
Synne Neeb

Innlegg
244
→
Replikk 173
→
Svarreplikk
Innlegg
200
→
Replikk
→
Replikk 179
→
Svarreplikk
Innlegg
213
Innlegg
117
Innlegg
207
Innlegg
264
→
Replikk 205
Innlegg
221
Innlegg
112
Innlegg
238
→
Replikk 131
Innlegg
173
Innlegg
115
Saksopplysning 221
Innlegg
140
Innlegg
234
Innlegg
251
→
Replikk 112
Innlegg
162
→
Replikk 153
→
Replikk 120
Saksopplysning 209

Simon Skjerven
Monika Oftedal Voll
244
Simon Skjerven
Simon Ingebrigtsen
153
Eina Bergem Jørgensen
Kjell Marius Sørensen
200
Simon Ingerbrigtsen
Eirik J. Harkestad
Andreas Fosheim Øwre
Habiba Stray
Øystein Ørbek Eide
Brage Sekse Aarset
Ole Kristian Lien
Aurora Leigh Kobernus
Catherine Buchanan
Andreas Lindrupsen
Monika Voll
Inger Skjærholt
Ole Kristian Lien
Karl Fredrik Haugland
Trude Kraft
Line Manum Kvinge
Aurora Leigh Kobernus
Enok Groven
Eina Bergem Jørgensen
Jens Østbye Høieggen
Simen Olsen

6. Organisatoriske retningslinjer for 2017
6.1 Presentasjon av sentralstyrets innstilling til organisatoriske retningslinjer for 2017
Sentralstyret presenterer sin innstilling
6.2 Spørsmål og svar
Ingen spørsmål
6.3 Debatt
Innlegg
206
→
Replikk
→
Replikk 112
→
Svarreplikk
Innlegg
201
→
Replikk
→
Svarreplikk

Leaf Thorseth
116
Kari Lovise Bøyhun
Aurora Leigh Kobernus
206
Leaf Thorseth
Sara Hauge
206
Leaf Thorseth
201
Sara Hauge

Innlegg
→
→
Innlegg
→
→
→
Innlegg
Innlegg
→
→
→
Innlegg
Innlegg
→
→
Innlegg
Innlegg

173
Replikk
Svarreplikk
112
Replikk
Replikk 100
Svarreplikk
131
207
Replikk
Replikk 112
Svarreplikk
230
201
Replikk
Svarreplikk
131
140

Monika Voll
201
Sara Hauge
173
Monika Voll
Aurora Leigh Kobernus
113
Patrick Solbue
Helene Lund
112
Aurora Leigh Kobernus
Andreas Lindrupsen
Habiba Stray
206
Leaf Thorseth
Aurora Leigh Kobernus
207
Habiba Stray
Mathias Lien
Sara Hauge
112
Aurora Leigh Kobernus
201
Sara Hauge
Andreas Lindrupsen
Karl Fredrik Haugland

Frist for endringsforslag settes til 18:45, lørdag

7. Budsjett for 2017
7.1 Presentasjon av sentralstyrets forslag til budsjett for 2018
Sentralstyret presenterer budsjettet for 2018
7.2 Spørmål og svar
Ingen spørsmål

7.3

→
→
→

→

Debatt
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Replikk
Replikk 140
Svarreplikk
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Replikk

131
Andreas Lindrupsen
140
Karl Fredrik Haugland
173
Monika Voll
201
Sara Hauge
173
Monika Voll
Karl Fredrik Haugland
201
Sara Hauge
200
Simon Ingebrigtsen
131
Andreas Lindrupsen
120
Jens Østbye Høieggen
202
Sidsel Fjelltun

→
→

→
→

→
→

Replikk 113
Svarreplikk
Innlegg
Innlegg
Replikk
Svarreplikk
Innlegg
Innlegg
Replikk
Replikk 120

Patrick Solbue
120
Jens Østbye Høieggen
114
Trygve Bernhardt Moen Haaland
173
Monika Voll
201
Sara Hauge
173
Monika Voll
140
Karl Fredrik Haugland
131
Andreas Lindrupsen
173
Monika Voll
Jens Østbye Høieggen

Regnskap flyttes til nå
3. Regnskap for 2016
3.1 Presentasjon av regnskap for 2016
3.2 Spørsmål og svar
Ingen spørsmål
3.3 Debatt
Det debatteres ikke
3.4 Votering: Ansvarsfritak for sentralstyret
Forslag til votering:
F1
Sentralstyret innvilges økonomisk ansvarsfritak for 2016
Votering:
F1
Vedtatt

Det Møte lukkes klokka: 18.01 på lørdag
Det startes med møte igjen: 0932 på søndag

4. Vedtektsendringer
4.1 Presentasjon av innstilling fra vedtektsendringskomiteen
Forberedende komité presenterer innstillingen
4.2 Spørsmål og svar
Ingen spørsmål

4.3 Vedtektsdebatt
Innlegg
Innlegg
Innlegg
→ Replikk
→ Replikk
→ Svarreplikk
Innlegg
Innlegg
→ Replikk
→ Svarreplikk
Innlegg
→ Replikk
Innlegg
Innlegg
→ Replikk
→ Svarreplikk
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Innlegg
→ Replikk
→ Svarreplikk
Innlegg
→ Replikk
→ Replikk
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Innlegg
→ Replikk
→ Svarreplikk
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Innlegg
Innlegg
→ Replikk

252
131
201

167
114

221
251
131

116
144
244
221

201

140
208
237
230

244
252
117
108
238

Espen Sortland
Andreas Lindrupsen
Sara Hauge
131
Andreas Lindrupsen
112
Aurora Leight Kobernus
201
Sara Hauge
Audun Elvanes
Trygve Bernhardt Moen Haaland
115
Inger Skjærholt
114
Trygve Bernhardt Moen Haaland
Ole Kristian Lien
200
Simon Ingebrigtsen
Line Manum Kvinge
e
Andreas Lindrupsen
114
Trygve BErnhardt Moen Haaland
131
Andreas Lindrupsen
Kari Lovise Bøthun
Synne Neeb
Simon Skjerven
Ole Kristian Lien
230
Mathias Lien
221
Ole Kristian Lien
Sara Hauge
221
Ole Kristian Lien
138
Marius Hole
Karl Fredrik Haugland
Stein Elgethun
Ingveig Alida LArsson
Mathias Lien
115
Inger Skjærholt
230
Mathias Lien
Simon Skjerven
Espen Sortland
Andreas Øwre
Andreas Harestad
Catherine Buchanan
207
Habiba Stray

Votering av dagsorden:
F1: Åpne for endring i dagsorden
F2: Endre dagsorden, vedtektsendringer flyttes til etter arbeidsprogram

Hilsningstaler 11:26
Rode leder av LNU
Alexsander fra Swerok
Sebastian fra Bifrost
5.5. Votering: Voteringssekvens for programmene (Arbeidsprogram)
F1
Strykning (Innstilt AVVIST)
Hvor: side 39 linje 1172 til 1176
Gammel tekst
Stryke hele avsnittet om digital kultur samling
Forklaring
Det er ikke Hyperions jobb å lage slike samlinger, og forbundet har ikke resurser til dette sammen
med hovedprioriteringen.
Sign: Andreas Lindrupsen
F2
Strykning (Innstilt VEDTATT)
Hvor: side 37, linje 1075-1076
Gammel tekst
Hyperion sentralt skal sammen med regionslagene besøke medlemsforeninger, foreninger over hele
landet og alle interessegruppene bør få besøk.
Forklaring
Dette står dobbelt i avsnittet.
Sign: Line Manum Kvinge
F3
Endring (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 40, linje 1235
Gammel tekst
Pegasus skal gjøre sitt innhold tilgjengelig etter creative commons retningslinjer.
Ny tekst
Pegasus skal gjøre innhold produsert av redaksjonen tilgjengelig etter creative commons
retningslinjer.
Forklaring
Magasinet kan ikke pålegge eksterne innholdsprsodusenter å underlegge arbeidet sitt creative
commons.
Sign: Thea B. Foslie
F4
Endring (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 39, linje 1167
Gammel tekst
Film er en fin måte å gi opplæring på, forbundet bør derfor lage korte filmsnutter som forklarer
hvordan man gjør ulike ting. Eksempler på dette er, innkalling til årsmøte, skriving av
referater/protokoller og tips for arrangering av små og mellomstore arrangementer.
Ny tekst
(...) forbundet skal derfor lage korte filmsnutter (...)
Forklaring
Forbundet har ikke laget filmsnutter til bruk i opplæring til dags dato. Slike filmsnutter kan bli en
viktig ressurs for medlemmer av Hyperion.

Sign: Karine Lehmann Almås
F5
Tillegg ((Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 38, Linje 1109
Ny tekst
Dersom en medlemsforening ønsker det, kan det aktuelle regionslaget fungere som et
forhandlingsledd mellom foreningen og tjenesteytere.
Forklaring
Enkelte er skeptiske til å leie ut lokaler til ungdomsforeninger og vi ønsker derfor å benytte tyngden
av en større organisasjon.
F6
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: side 38, linje 1137
Ny tekst
Nytt punkt:
Rekruttering blant ungdom innenfor kreativ data
Kreativ data og programmering rettet mot spill er på stadig fremmarsj, og flere grener av dette er
fantastiske fritidsinteresser. Likevel har Hyperion få medlemmer innenfor disse aktivitetene. Hyperion
skal satse på ungdommer og foreninger som driver eller ønsker å drive med kreativ data og spillrettet
programmering, slik at flere av disse får muligheten til å delta i et organisert fellesskap.
Forklaring
Datakultur blir mer og mer omfattende, og flere ungdom driver med kreativ data og
spillprogrammering.
Med minkende medlemstall det siste året er det viktig at vi som en barne - og ungdomsorganisasjon
følger utviklingen i de fantastiske interessene til dagens ungdom. Det er viktig at Hyperion får
kommunisert til ungdommen det gjelder hvilke muligheter Hyperion kan tilby de som ønsker å
organisere seg.
Sign: Eina Bergem Jørgensen
F7
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 39, linje 1066
Ny tekst
Hyperion bør utvikla malar til arrangementsprogram o.l., og gjera desse lett tilgjengeleg.
Forklaring
Det er kjipt å ha store utgifter til grafiske formgjefarar, og bruka mykje tid på å lage programhefte
kvar gong ein skal arrangera noko. Det er mykje rimelegare for alle foreiningane i Hyperion at det
vert laga felles malar, sem alle kan nytta, og som lett kan endras kvar gong ein lagar eit nytt
arrangement. Dette er delingsøkonomi i praksis, og ein god måte å spara pengar.
Sign: Enok Groven
F8
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: 40 1235
Gammel tekst
Pegasus skal gjøre sitt innhold tilgjengelig etter creative commons retningslinjer.
Ny tekst

Innhold produsert av redaksjonen i Pegasus skal gjøres tilgjengelig etter creative commons
retningslinjer. Andre innholdsprodusenter skal oppfordres til å gjøre sine bidrag tilgjengelig etter
samme lisenser.
Sign: Andreas Lindrupsen
F9
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 39, linje 1170
Ny tekst
Filmene skal gjøres tilgjengelige på en åpen plattform som for eksempel YouTube
Forklaring
Det er ingen definering i teksten som forteller noe om hvor og hvordan disse videoene skal
synliggjøres
Sign: Andreas Fosheim Øwre
F10
Endring (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 37, linje 1051-1061
Gammel tekst
Hovedprioritering: Medlemsbevaring og -rekruttering
I 2016 mistet forbundet nesten 1 300 medlemmer og i 2017 har to store dataparty måtte avlyse mens
andre har slitt med billettsalg. I andre deler av forbundets medlemsgrupper har også medlemstallet
blitt redusert. Dette er første gang i forbundets historie at medlemstallet blir redusert. Dette vil få
utslag på frifondsmidler og andre støtteordninger forbundet mottar.
Hyperions hovedprioritering i 2018 skal derfor være å kartlegge årsakene til medlemsnedgangen og
sette i gang mottiltak mot disse.
Medlemsbevaring og -rekruttering skal gå som en rød tråd gjennom alle forbundets aktiviteter
gjennom hele 2018.
Ny tekst
Hovedprioriteringer: Organisasjonstruktur og medlemsrekruttering
I 2016 mistet forbundet nesten 1 300 medlemmer og i 2017 har to store dataparty måtte avlyse mens
andre har slitt med billettsalg. I andre deler av forbundets medlemsgrupper har også medlemstallet
blitt redusert. Dette er første gang i forbundets historie at medlemstallet blir redusert. Dette vil få
utslag på frifondsmidler og andre støtteordninger forbundet mottar.
Medlemsbevaring og -rekruttering skal derfor gå som en rød tråd gjennom alle forbundets aktiviteter
gjennom hele 2018.
Hyperion har et mangfold av interesser med forskjellige behov. Tiden er inne for å se nærmere på
hvordan forbundet vårt er organisert. Det er viktig at en stor organisasjon som Hyperion jevnlig
evaluerer og ruster oss for fremtiden.
Sentralstyret skal sette ned et utvalg som skal evaluere dagens organisasjonsstruktur med spesielt
fokus på arbeidsfordeling mellom organer, interesseområder, og profesjonalisering av forbundet.
Sentralstyret vedtar mandat for utvalget ut over dette. Utvalget skal settes ned i starten av 2018 og

skal rapportere til representantskapet underveis i arbeidet for å oppfordre til debatt. Utvalget skal
levere en rapport til sentralstyret og representantskapet innen utgangen av året. Den endelige
rapporten skal behandles i samtlige organisasjonsledd.
Hyperions hovedprioriteringer i 2018 skal derfor være å kartlegge fremtidig organisasjonsstruktur,
samt årsakene til medlemsnedgangen og sette i gang mottiltak mot disse.
Forklaring
Forslaget legger til at vi skal sette ned et utvalg for å evaluere organisasjonen, i tillegg til å bevare
den originale intensjonen om medlemsbevaring og rekruttering. Forslaget er fremmet av Simon
Skjerven (sekretariatet), Simon Ingebrigsten (sentralstyret), Sara Hauge (generalsekretær), Habiba
Stray (sentralstyret), Erling Nes Mygland (sentralstyret), Leaf Thorseth (sentralstyret), Line Manum
Kvinge (desisjonskomiteen), Eina Bergem Jørgensen (Oslo Kvinnelige Spillforening).
Sign: Simon Skjerven
F11
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: 1150
Ny tekst
Hypericon bør avholdes i forskjellige landsdeler.
Forklaring: For å tiltrekke tillitsvalgte fra de forskjellige regionene, som kanskje ikke ville tatt turen til
Oslo hvert år.
Sign: Ole Kristian Lien
F12
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: side 39, linje 1172
Gammel tekst
Digital Kultur-samling
Digital kultur er stadig aktuelt. Hyperion bør arrangere en samling for digital kultur. Arrangementet
skal ha et sosialt, matnyttig og allsidig fokus på alt rundt digital kultur, spilling, inkludert streamingog castingmiljøet, kreativ databruk og social-gaming. Det skal ha høy fokus på kreativitet og et
interaktivt program. Det skal tilstrebes å engasjere medlemsorganisasjoner i organisering og
gjennomføring. (Dissens: 3:2:1, én dissens)
Ny tekst
Den fantastiske konferanse
Hyperion bør arrangere en samling for de fantastiske fritidsinteresser, som fasiliteres av forbundet
men arrangeres av medlemsorganisasjonene. Det skal ta hånd om alle de fantastiske fritidsinteresser
og ha et sosialt, matnyttig og allsidig fokus på alt rundt interessene. Det skal ha høy fokus på
kreativitet og interaktivitet i programmet. Hovedfokuset er medlemsrekruttering til alle forbundets
medlemmer.
Sign: Marius Hole
F13
Tillegg (foreslått trukket av forslagsstiller)
Hvor: Side 38, linje 1096
Ny tekst
Hyperion skal forsøke å kartlegge årsaker til at minoritetsungdom er underrepresentert blant
forbundets medlemsmasse. Forbundet skal med utgangspunkt i dette jobbe aktivt for at
minoritetsgrupper skal representeres i større grad.
Forklaring

Antallet minoritetsungdom blant Hyperions medlemsmasse er ikke representativ for det samfunnet
organisasjonen eksisterer i. Vi må vite hvorfor.
Sign: Line Manum Kvinge
F14
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 39, linje 1159
Ny tekst
Fantastisk folkefest bør avholdes i forskjellige landsdeler.
Forklaring
Når målgruppen er det almenne publikum, bør arrangementet flyttes fra år til år. Hvis ikke vil det nok
bli en hovedvekt av foreninger i Oslo.
Sign: Ole Kristian Lien
F15
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 41, linje 1245
Gammel tekst
Forbundet skal arbeide for at kulturdepartementets veileder for flerbrukshaller oppdateres slik at den
også legger til rette for datapartyer, cons, o.l.
Ny tekst
Forbundet skal arbeide politisk slik at flerbrukshaller og lignende lokaler konstrueres for å legge til
rette for datapartyer, cons, o.l.. Dette skal forbundet gjøre bl.a. gjennom arbeid for at
kulturdepartementets veileder for flerbrukshaller oppdateres.
Forklaring
Det er vanskelig å forstå meningen bak den opprinnelige setningen. Med en ny setning får vi bedre
øye på hva vi faktisk vil, og hvordan vi skal få det til. Det er også påvirkningsfullt å ha mer tekst på
viktige saker som Hyperion bør jobbe for.
Sign: Catherine Buchanan
F16
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 38, linje 1094
Ny tekst
Hyperion skal forsøke å kartlegge årsaker til at minoritetsungdom er underrepresentert blant
forbundets medlemsmasse. Forbundet skal med utgangspunkt i dette jobbe aktivt for at
minoritetsgrupper skal representeres i større grad blant forbundets medlemmer.
Forklaring
Antallet minoritetsungdom blant Hyperions medlemsmasse er ikke representativ for det samfunnet
organisasjonen eksisterer i. Vi må vite hvorfor.
Sign: Line Manum Kvinge
F17
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 41, linje 1247
Ny tekst
Forbundet skal jobbe for at foreningene får tilgang på lokalene de trenger.
Forklaring
Det er ikke bare cons og datapartyer som sliter med å finne lokaler, og grunnene de sliter er ikke bare
fordi byggene ikke er tilpasset deres behov. Hyperion skal jobbe med Dette fordi da legger man opp
til at alle de fantastiske fritidsinteressene får uttrykke seg.
Sign: Catherine Buchanan
F18
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 39 linje 1159

Ny tekst
Hyperion skal også oppfordre regions lagene til å gjøre det samme i sitt lokal område
Forklaring
Dette er fordi at vist det bare vil bli holdt på en region så vil kun en region få se hva
medlemmsforeningene i hyperion gjør og foreningne i de andre regionene vil ikke bli vist frem i sitt
lokal område.
Sign: Erik Johnsen Harkestad
F19
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: side 37, linje 1069
Ny tekst
Ved innmelding skal nye medlemsforeninger tildeles en fadder i sentralstyret. Fadderen skal fungere
som foreningens kontaktperson i Hyperion og bistå foreningen i oppstartsfasen og ved senere
potensielle utfordringer, dersom foreningen ønsker dette.
Forklaring
En slik fadderordning vil bidra til å gjøre oppstartsfasen lettere for nye foreninger, redusere
avstanden mellom sentrale tillitsvalgte og grasroten, så vel som å øke nye foreningers opplevelse av
tilhørighet til forbundet.
Sign: Line Manum Kvinge
F20
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 38, linje 1137
Ny tekst
Landstinget
Landstinget er Hyperions største arrangement gjennom året, og gir et unikt tilbud til tillitsvalgte
blant Hyperions medlemmer. I tillegg til å være Hyperions øverste organ skal Landstinget gi sosiale
arenaer for tillitsvalgte blant sine medlemmer, blant annet gjennom å utvide tilbudet knyttet til
Landstinget slik at delegatene får mulighet til å møte en dag før møtet.
Forklaring
Dette vil føre til at delegater som skal delta på Landstinget kan møte opp fredagen før mørtestart for
å ivareta og styrke det sosiale miljøet knyttet til Landstinget.
Sign: Karl Fredrik Haugland
F21
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 40, linje 1203
Ny tekst
Hyperion bør auke marknadsføringa si slik at fleire får høyra om organisasjonen vår. Vi bør produsera
fysisk reklamemateriell, og prioritera marknadsføring i andre medier enn verdsveven.
Forklaring
I dagens verd er det vanskeleg å koma til orde, og i ein overbrukt marknadsføringskanal som
verdsveven kjem dette spesielt godt fram. Det har vore ei stor auke i marknadsføring på internett
utan tilstrekkeleg prov på at denne kanalen er betre enn andre kanaler.
Sign: Enok Groven
F22
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: side 40 linje 1202
Ny tekst
(...) og drive aktiv rekrutering av følgere.
Forklaring
vil legge dette etter teksten som står på linje 1202

Sign: Aleksander Toft Eriksen
F23
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 38, linje 1141
Gammel tekst
Hyperion skal videreføre prosjektet Hypercamp og videre øke omfanget av leiren.
Ny tekst
Hypercamp skal fra 2019 skilles ut som en egen forening, på lik linje med andre foreninger.
Forklaring
Hypercamp koster Hyperion ca 400 000 kroner. Dette er et arrangement med 90 deltakere som burde
stå på egne ben og finansiere seg selv. Det bør ikke være Hyperions rolle å arrangere denne typen
arrangementer. De bør vurderes om det skal gis noe ekstra støtte til arrangmenentet når det går ut
av organisasjon.
Sign: Torstein Sivertsen
F24
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 40, linje 1208
Ny tekst
Hyperion bør jobbe med et system som foreningene sine medlemmer kan registere kompetanse de
ønsker å dele med andre foreningener. Dette systemet må være søkbart på kompetanse og region.
Forklaring
Fordelen med et slikt system er for eksempel en forening som mangler kompetanse på hvordan man
streamer video til YouTube. Da kan de gå inn i systemet å søke opp personer fra andre foreninger
som har denne kompetansen og invitere de til kurs.
Kursmidler kan da søkes om til instruktør.
Hyperion kan gå i dialog med Unicornis for å legge til tilleggs funksjonalitet i Hypersys.
Sign: Ole Kristian Lien
F25
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: S 37, Linje 1069
Ny tekst
Ved innmelding skal nye medlemsforeninger tildeles en veileder i sentralstyret. Veilederen skal
fungere som foreningens kontaktperson i Hyperion og bistå foreningen i oppstartsfasen og ved
senere potensielle utfordringer, dersom foreningen ønsker dette
Forklaring
Dette er redaksjonskomiteens forslag, med endring av"fadder" til "Veileder".
Sign: Redaksjonskomiteens forslag
F26
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 37, Linje 1069
Ny tekst
Ved innmelding bør nye medlemsforeninger tildeles en veileder i sentralstyret. Veilederen skal
fungere som foreningens kontaktperson i Hyperion og bistå foreningen i oppstartsfasen og ved
senere potensielle utfordringer, dersom foreningen ønsker dette.
Forklaring
Dette er redaksjonskomiteens forslag, med endring av"fadder" til "Veileder".
Sign: Redaksjonskomiteens forslag

F27
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 1159
Ny tekst
Hyperion bør også oppfordre regionslagene til å lage lignende arrangementer, med støtte fra
sentrale ledd.
Sign: Redaksjonskomiteens forslag
F28
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 37, Linje 1066
Ny tekst
[... behov for det. Hyperion bør lage maler etterspurt av medlemsforeningene og tilgjengeliggjøre
disse på nettsiden. Utfyllende informasjon...]
Sign: Redaksjonskomiteens forslag
Votering (voteringen er over forslag ikke innstilling)
F1
Falt
F2
Vedtatt
F3
Falt til fordel for F8
F4
Vedtatt
F5
Falt
F6
Vedtatt
F7
Falt til fordel for F28
F8
Vedtatt
F9
Vedtatt
F10
Vedtatt
F11
Vedtatt
F12
Vedtatt
F13
Trukket av forslagsstiller
F14
Falt til fordel for F27
F15
Falt til fordel for F17
F16
Vedtatt
F17
Vedtatt
F18
Falt til Fordel for F27
F19
Falt til fordel for F26
F20
Vedtatt
F21
Falt
F22
Vedtatt
F23
Falt
F24
Falt
F25
Trukket av forslagsstiller
F26
Vedtatt
F27
Vedtatt
F28
Vedtatt
Helheten med endringer:
Vedtatt

4.4 Votering: Voteringssekvens for vedtektsendringer
Forslagene
F1
(Innstilt VEDTATT)
VT #01 - stryk og erstatt
§ 1-3, linjenr: 51-52
Forslagsstiller: Sara Hauge
Endre fra:
“Fantastiske former for spill og lek, representert ved blant annet dataspill, brettspill, kortspill og
miniatyrspill.”
Endre til:
“... dataspill, bordspill og miniatyrspill.”
Forklaring:
Endre fra “brettspill, kortspill” til “bordspill”.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F2
(Innstilt VEDTATT)
VT #02 - stryk og erstatt
§ 3-2, linjenr: 105
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Endre fra:
En minstesats for medlemskontingent fastsettes årlig av Representantskapet.
Endre til:
En minstesats for medlemskontingent fastsettes årlig av Sentralstyret.
Forklaring:
Endre fra “årlig av Representantskapet kan” til “årlig av Sentralstyret”.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F3
(Innstilt VEDTATT)
VT #03 - stryk og erstatt
§ 6-4, linjenr: 297
Forslagsstiller: Sara Hauge
Endre fra:
“...en måned før landstinget...”
Endre til:
“...14 dager før landstinget...”
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F4
(Innstilt VEDTATT)
VT #04 - stryk
§ 6-2, linjenr: 272-273
§ 6-6, linjenr: 324
Forslagsstiller: Sara Hauge
Stryke følgende:
retningslinjer for valgkomiteen
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F5
(Innstilt VEDTATT)
VT #05 - erstatt

§ 6-6, linjenr: 316
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Endre fra:
Landstinget fastsetter sin egen dagsorden etter innstilling fra Representantskapet.
Endre til:
Landstinget fastsetter sin egen dagsorden etter innstilling fra Sentralstyret.
Forklaring:
Endre fra “innstilling fra Representantskapet” til “innstilling fra Sentralstyret”.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F6
(Innstilt VEDTATT)
VT #06 - stryk og erstatt
§ 6-7, linjenr: 350-351
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Gammel tekst:
Representantskapet godkjenner Landstingets protokoll, og den godkjente protokollen skal gjøres
tilgjengelig
for forbundets medlemmer.
Ny tekst:
Landstinget skal velge to protokollunderskrivere fra delegatene på landstinget. Sentralstyre
godkjenner
Landstingets protokoll, og den godkjente protokollen skal gjøres tilgjengelig for forbundets
medlemmer.
Forklaring:
Erstatte den gamle teksten med den nye teksten.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F7
(Innstilt VEDTATT)
VT #07 - fytt og stryk
§ 7-2, linjenr: 395-396 og 399-400
§ 8-2, linjenr: 465-466
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Gammel tekst:
§ 7-2 Representantskapet (...) og revideringer av budsjettet.
Representantskapet (...) samt opprette og velge råd og utvalg.
§ 8- 2 (...) Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til Representantskapet.
Ny tekst:
§ 8-2 Sentralstyret (...) Gjøre revideringer av budsjettet, samt opprette og velge råd og utvalg.
Forklaring:
Flytte “og revideringer av budsjettet” og “samt opprette og velge råd og utvalg.” til § 8-2.
I tillegg stryke fra § 8-2 “ Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til
Representantskapet.”
Innstilt vedtatt med stemmetallene 3/0/1
F8
(Innstilt VEDTATT)
VT #08 - erstatt og fytt
§ 7-2, linjenr: 404-407
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Endre fra:

Representantskapet skal godkjenne forbundets regnskap etter innstilling fra Desisjonskomiteen.
Ny tekst:
Sentralstyret skal godkjenne forbundets regnskap etter innstilling fra Desisjonskomiteen.
Forklaring:
Endre fra “Representantskapet” til “Sentralstyret” og fytte hele avsnittet(404-407) til kap. 8.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F9
(Innstilt VEDTATT)
VT #09 - stryk og erstatt
§ 7-4, linjenr: 422-423
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Gammel tekst:
Det må avholdes minst 2 representantskapsmøter mellom to ordinære Landsting, med mindre
Representantskapet selv vedtar noe annet.
Ny tekst:
Det må avholdes minst et representantskapsmøter mellom to ordinære Landsting, med mindre
Representantskapet selv vedtar noe annet.
Forklaring:
Endre fra “2” til “et”.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F10
(Innstilt VEDTATT)
VT #10 - stryk
§ 8-2, linjenr:465 - 466
Stryk setningen på linje 465 og 466.
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Stryke følgende:
Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til Representantskapet.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0
F11
(Innstilt VEDTATT)
VT #11 - erstatt
§ 8-2, linjenr: 475
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Gammel tekst:
Sentralstyret må godkjenne stillingshjemler for alle faste ansatte, men Arbeidsutvalget kan fastsette
stillingshjemler for prosjektbaserte eller midlertidige ansatte. Sentralstyret kan inngå forpliktende
avtaler på
vegne av Hyperion, men avtaler og økonomiske saker av stor betydning eller varighet må vedtas av
representantskapet
Ny tekst:
Sentralstyret må godkjenne stillingshjemler for alle faste ansatte, men Arbeidsutvalget kan fastsette
stillingshjemler for prosjektbaserte eller midlertidige ansatte. Sentralstyret kan inngå forpliktende
avtaler på
vegne av Hyperion, avtaler og økonomiske saker av stor betydning eller varighet må rådføres med
representantskapet.
Forklaring:
Endre fra “vedtas av representantskapet” til “rådføres med representantskapet”.
Innstilt vedtatt med stemmetallene 4/0/0

F12
(Innstilt AVVIST)
VT #12 - stryk og erstatt
§ 14-1, linjenr: 712
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Endre fra:
“Representantskapet kan godkjenne innmelding av Hyperion i andre organisasjoner det er naturlig
for
forbundet å tilslutte seg, og som ikke driver virksomhet som strider med Hyperions formål.
Sentralstyret
utformer og sender innmeldingssøknader på vegne av forbundet. En slik innmelding kan ikke endre
på
Hyperions vedtekter eller formål, og skal ikke ha negativ innvirkning på forbundets arbeide.”
Endre til:
“Sentralstyret kan godkjenne innmelding...”
Forklaring:
Endre fra “Representantskapet kan” til “Sentralstyret kan”.
Innstilt avvist med stemmetallene 0/4/0
Votering
F1
Vedtatt
F2
Falt
F3
Vedtatt
F4
Vedtatt
F5
Falt
F6
Falt
F7
Falt
F8
Falt
F9
Falt
F10
Falt
F11
Falt
F12
Falt

5.5. Votering: Voteringssekvens for programmene (Politisk Program)
Forslagene
F1
Endring (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 44, linje 1389
Gammel tekst
...samfunnshus, friluftsområder...
Ny tekst
... samfunnshus, kulturhus, friluftsområder...
Forklaring
Kulturhus er også fine bygg.
Sign: Kari Lovise Bøthun
F2
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 45, linje 1405

Ny tekst
Ungdom mellom 20 og 30 består av mange som ikke føler seg hjemme hos verken de yngre eller eldre
kulturkonsumentene. De regnes som selvstendige, men det er ikke et selvfølge at alle har etablert seg
innen de fyller 26 år. Frivillige ungdomsorganisasjoner bør ha gode nok rammer til å favne om hele
alderssegmentet sitt.
* Norge bør øke ungdomsaldergrensen fra 26 til 30 år.
Forklaring
Norge bør legge seg på samme linje som EU og FN i definisjonen på unge mennesker. I
alderssegmentet er det kun halvparten som anerkjennes som en viktig gruppe da de defineres som
ungdom og det øvrige sjiktet forventes å være etablert og kjøpesterke nok, selv om dette ikke er
realiteten i dag.
Sign: Trygve Bernhardt Moen Haaland
F3
Endring (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 47, linje 1502-1504
Gammel tekst
Det bør være et støtteapparat rundt norsk e-sport som kam regulere idrettsaspektene og næringa
som oppstår rundt idretten. En av de viktigste tingene dette apparat må ta jobbe med er å sikre at
det norske e-sportmiljøet ikke kun skal være et elitemiljø, men også inkludere amatør-amatørsport.
Ny tekst
Det bør være et støtteapparat rundt norsk e-sport som kam regulere idrettsaspektene og næringa
som oppstår rundt idretten. En av de viktigste tingene dette apparatet må jobbe med er å ivareta
spillernes interesser og hindre utnyttelse.
Forklaring
Organisert e-sport er et relativt nytt miljø. Det er mange unge personer som går inn i
e-sportverdenen uten særlig erfaring eller kompetanse på å være i et organisert idrettsmiljø og er i
fare fare for å bli utnyttet. Et støtteapparat for e-sport bør ha som ansvar å ta vare på spillernes
interesser på samme måte som en fagforening. Dette er en viktigere sak enn at amatørsport bør
være en del av e-sporten, noe som i større eller mindre grad allerede er tilfellet.
Sign: Øystein Ørbek Eide
F4
Tillegg (IKKE REALITETSBEHANDLET)
Hvor: Side 47, linje 1520
Ny tekst
, og læreplaner bør reflektere dette.
Forklaring
Legges til på slutten av setningen. Det er viktig at spill som undervisningsform tas i bruk på alle
skoler, ikke bare der hvor det finnes en engasjert spillpedagog, og at alle elever lærer om spill som
undervisningsform.
Sign: Synne Neeb
F5
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 47, linje 1502-1504
Gammel tekst
Det bør være et støtteapparat rundt norsk e-sport som kam regulere idrettsaspektene og næringa
som oppstår rundt idretten. En av de viktigste tingene dette apparat må ta jobbe med er å sikre at
det norske e-sportmiljøet ikke kun skal være et elitemiljø, men også inkludere amatør-amatørsport.
Ny tekst

Det bør være et støtteapparat rundt norsk e-sport som kan regulere idrettsaspektene og næringa
som oppstår rundt idretten.I tillegg må det ivareta spillernes interesser og motvirke eventuell
utnyttelse. En av de viktigste tingene dette apparat må jobbe med er å sikre at det norske
e-sportmiljøet ikke kun skal være et elitemiljø, men også inkludere amatøramatørsport.
Forklaring
Organisert e-sport er et relativt nytt miljø. Det er mange unge personer som går inn i
e-sportverdenen uten særlig erfaring eller kompetanse på å være i et organisert idrettsmiljø og er i
fare fare for å bli utnyttet. Et støtteapparat for e-sport bør ha som ansvar å ta vare på spillernes
interesser på lignende måte som en fagforening.
Sign: Øystein Ørbek Eide
F6
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 47, linje 1520
Ny tekst
Hyperion mener at den norske skolen bør satse på interaktiv undervisning i form av spill, og ha et
nettbasert spillbibliotek grunnskoler kan utnytte seg av.
Forklaring
Spesifisere nettbasert spillbibliotek for grunnskuler rundt om Noreg, så alle skular kan ta seg nytte av
dei same pedagogiske spela.
Sign: Audun Elvanes
F7
Tillegg (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 44, linje 1391
Ny tekst
Hyperion mener at offentlige bygg som kan brukes av frivilligheten bør være tilgjengelige til gunstige
økonomiske vilkår.
Forklaring
Lokaler burde ikke kun være tilgjengelig men burde også leies ut til økonomisk forsvarlige vilkår slik
at terskelen for å arrangere frivillige aktiviteter blir lav.
Sign: Constandino Leiva
F8
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: side 47, linje 1540
Ny tekst
3.4 spillutvikling i kulturskolen
Spill er kultur, og kulturskolen burde ha opplæring i kulturproduksjon på dette feltet i likhet med
andre kulturformer.
Hyperion mener at kulturskoler bør satse på spillutviklingsundervisning
Forklaring
Opplæring i spillutvikling i tidlig alder er viktig. Kulturskolen er en sentral plattform for kultur for barn
og unge, og bør derfor tilby spillutvikling og programmering med fokus på spill i sine tilbud.
Kulturskolen bør prøve å være så aktuell som mulig.
Sign: Synne Neeb
F9
Endring
Hvor: Side 48, linje 1567
Gammel tekst
...frivillig arbeidskraft og samtidig får offentlig støtte som kunne gått til tilsvarende arrangement
drevet av og for ungdom.

Ny tekst
...frivillig arbeidskraft og får offentlig støtte og fritaksordninger som kunne gått til idéelle aktører og
tilsvarende arrangement drevet av og for ungdom.
Forklaring
Klargjørende formulering
Sign: Freya Viridian Søndmør
F10
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 48, linje 1571
Ny tekst
4.3.1. Hyperion bør vera ein aktør som aktivt jobbar for å styrkja spelindustrien, slik at han kan
konkurrera på den internasjonale marknad.
Hyperion meiner at det må leggjast til rette for å skapa arbeidsplassar basert på spel for å skapa eit
berakraftig alternativ til dagens næringar, som ein del av ei proaktiv og innovativ næringsutvikling.
Forklaring
Det seier litt at kulturmeldinga ser på dataspel og andre fantastiske fritidssyslar som tidsfordriv, og
ikkje noko vi kan laga ein framtidsretta industri av. Ordet "dataspel" er nemnd heile seks gongar i det
nye statsbudsjettet. Det er hovudlaust, og eit tydeleg teikn på at regjeringa ikkje har nok vitskap om
industrien, og kva vi kan skapa om vi får dei rette forutsetningane.
Sign: Enok Groven
F11
Tillegg ( Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 46, linje 1464-1492
Ny tekst
De siste årene har bibliotekene utviklet seg til å være aktivitetssentre i tillegg til utlånsinstitusjoner.
Det er viktig at spill og fantastiske fritidsinteresser inkluderes i denne utviklingen.
Hyperion mener Bibliotekene burde være en aktivitetsarena for spill og fantastiske fritidsinteresser.
Bibliotekarer burde få opplæringen de trenger for å fasilitere slike aktiviteter.
Forklaring
Punktet om bibliotek i politisk program omtaler bibliotekerne utelukkende som utlånsinstitusjoner.
Dette representerer et noe utdatert syn på bibliotekenes virksomhet i dagens samfunn, og ignorerer
et stort potensiale for biblioteket som aktivitetsarena for fantastiske fritidsinteresser.
Sign: Olav Helland
F12
Endring (Innstilt VEDTATT)
Hvor: Side 48, linje 1568-1570
Gammel tekst
Hyperion mener at kommersielle arrangementer som bruker frivillig arbeidskraft alltid burde
nedprioriteres bak
ikke-kommersielle organisasjoner sine arrangementer av det offentlige f.eks. når det kommer til
støttemidler og
tilgang til lokaler.
Ny tekst

Hyperion mener at i fordelinga av støttemidler, moms-fritak og tilgang til lokaler skal ideelle aktører
basert på frivillighet og frivillig arbeid alltid prioriteres foran kommersielle aktører som bruker frivillig
arbeidskraft.
Forklaring
Bedre ordlyd, får fram hva det konkurreres om.
Sign: Kari Lovise Bøthun
F13
Tillegg (IKKE REALITETSBEHANDLET)
Hvor: Side 39, linje 1166
Ny tekst
Hyperion bør utvikla malar til arrangementsprogram o.l., og gjera desse lett tilgjengeleg.
Forklaring
Det er kjipt å ha store utgifter til grafiske formgjefarar, og bruka mykje tid på å lage programhefte
kvar gong ein skal arrangera noko. Det er mykje rimelegare for alle foreiningane i Hyperion at det
vert laga felles malar, sem alle kan nytta, og som lett kan endras kvar gong ein lagar eit nytt
arrangement. Dette er delingsøkonomi i praksis, og ein god måte å spara pengar.
Sign: Enok Groven
F14
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 47, 1506
Gammel tekst
Stryk hyperion mener i sin helhet
Ny tekst
norsk tipping bør åpne for tipping på E-sport, på samme måte som andre sporter og
konkurranseidretter, f.eks. sjakk.
Forklaring
For at esport skal bli tatt mer seriøst i samfunnet må offentlige organ som norsk tipping annerkjenne
og åpne for muligheten v/ betting på esport. Dette er idag mulig via andre sider, men vi mener norsk
tipping må komme på banen.
Sign: Kjell Marius Sørensen
F15
Endring
Hvor: Side 46, linje 1448
Gammel tekst
Engasjert
Ny tekst
Engasjerende
Forklaring
Kulturen er ikke engasjert, den er engasjerende
Sign: Øystein Ørbek Eide
F16
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 47, linje 1506
Gammel tekst
Hyperion mener overskuddet fra eventuell gambling på e-sport burde reguleres av støtteapparatet
rundt norsk e-sport, og øremerkes til breddelag innen e-sport.
Ny tekst
Hyperion mener at det bør opprettes et støtteapparat for e-sport og heve e-sports annerkjennelse.
Sign: Øystein Ørbek Eide
F17
Tillegg (Innstilt VEDTATT)

Hvor: side 47, linje 1540
Ny tekst
3.4 Digital kultur i kulturskolen
Kulturskolen burde ha opplæring i digital kultur i likhet med andre kulturformer.
Hyperion mener at kulturskoler bør satse på digital kultur.
Forklaring
Redaksjonskommiteen ønsket et bredere forslag enn forslag #8
Sign: Redaksjonskomiteens forslag
F18
Endring
Hvor: Side 44, linje 1389
Gammel tekst
...samfunnshus, friluftsområder...
Ny tekst
... samfunnshus, kulturhus, friluftsområder...
Forklaring
Kulturhus er også fine bygg.
Sign: Kari Lovise Bøthun
Votering
F1
Vedtatt
F2
Vedtatt
F3
Vedtatt
F4
Trukket av forslagsstiller
F5
Falt til fordel for F3
F6
Vedtatt
F7
Vedtatt
F8
Falt til fordel for F17
F9
Vedtatt
F10
Falt
F11
Vedtatt
F12
Vedtatt
F13
Trukket av forslagsstiller
F14
Vedtatt
F15
Vedtatt
F16
Falt til fordel for F14
F17
Vedtatt
Helheten av politisk program med endringer:
Vedtatt

6.6. Votering: Godkjenning av organisatoriske retningslinjer for 2018
Forslagene
F1
Endring (Innstilt VEDTATT)

Hvor: Side 53, linje 1696
Gammel tekst
... minst en ganger...
Ny tekst
... minst en gang...
Forklaring
Erstatt ganger med gang
Sign: Kenneth Opedal
F2
Tillegg (IKKE REALITETSBEHANDLET)
Hvor: Side 55, Linje 1802
Ny tekst
Utviklingsstøtten
Hyperion setter hvert år til side en andel av frifondsmidlene som skal brukes til
organisasjonsutviklende og vekstfremmende prosjekter i medlemsforeninger med under 20
medlemmer. Landstinget bestemmer hvor mye som skal settes til side og sentralstyret vedtar regler
og prioriteringer for ordningen. Sentralstyret tildeler midlene.
I 2018 skal det settes av 50 000,-fra Hyperions frifondsmidler til prosjektstøtte.
Disse kan kun tildeles til foreninger som hadde mindre enn 20 tellende medlemmer i grunnlagsåret.
Sentralstyret skal omdisponere prosjektstøtten hvis ikke alle midlene tildeles.
Forklaring
Prosjektstøtten kan være et viktig verktøy for at mindre foreninger skal kunne utvikle seg og vokse
seg større. Særlig utenfor storbyene blir det fort vanskeligere og ikke minst dyrere å drive
rekruttering. Dette er en større utfordring etter frifondsreformen. Derfor må vi opprettholde den
andelen av prosjektstøtten som går til foreninger under 20 medlemmer, slik at de kan utvikle seg og
vokse, og ikke føler seg ignorert av forbundet. Disse pengene skal gå til solide prosjekter, og hvis
sentralstyret ikke føler at nivået er høyt nok kan de omdisponere midlene til foreningsstøtte slik at de
uansett kommer foreningene til gode.
Sign: Leaf Oliver Preston Thorseth
F3
Tillegg (Innstilt AVVIST)
Hvor: Side 55, Linje 1802
Ny tekst
Utviklingsstøtten
Hyperion setter hvert år til side en andel av frifondsmidlene som skal brukes til
organisasjonsutviklende og vekstfremmende prosjekter i medlemsforeninger med under 20
medlemmer. Landstinget bestemmer hvor mye som skal settes til side og sentralstyret vedtar regler
og prioriteringer for ordningen. Sentralstyret tildeler midlene. I 2018 skal det settes av 50 000,-fra
Hyperions frifondsmidler til prosjektstøtte. Disse kan kun tildeles til foreninger som hadde mindre enn
20 tellende medlemmer i grunnlagsåret. Sentralstyret skal omdisponere prosjektstøtten hvis ikke alle
midlene tildeles.
Forklaring
Prosjektstøtten kan være et viktig verktøy for at mindre foreninger skal kunne utvikle seg og vokse
seg større. Særlig utenfor storbyene blir det fort vanskeligere og ikke minst dyrere å drive
rekruttering. Dette er en større utfordring etter frifondsreformen. Derfor må vi opprettholde den
andelen av prosjektstøtten som går til foreninger under 20 medlemmer, slik at de kan utvikle seg og

vokse, og ikke føler seg ignorert av forbundet. Disse pengene skal gå til solide prosjekter, og hvis
sentralstyret ikke føler at nivået er høyt nok kan de omdisponere midlene til foreningsstøtte slik at de
uansett kommer foreningene til gode.
Sign: Leaf Oliver Preston Thorseth
F4
Endring (Innstilt AVVIST)
Hvor: gjennomgånde
Gammel tekst
der representantskapet, er byttet ut til sentralstyret
Ny tekst
endres dette tilbake til representantskapet, f
Forklaring
ordi jeg er mot endringene.
Sign: Andreas Lindrupsen
F5
Tillegg (Innstilling AVVIST)
Hvor: Side 55, linje 1802
Ny tekst
Utviklingsstøtten
Hyperion setter hvert år til side en andel av frifondsmidlene som skal brukes til
organisasjonsutviklende og vekstfremmende prosjekter i medlemsforeninger med under 20
medlemmer og nyinnmeldte foreninger. Landstinget bestemmer hvor mye som skal settes til side og
sentralstyret vedtar regler og prioriteringer for ordningen. Sentralstyret tildeler midlene. I 2018 skal
det settes av 50 000,-fra Hyperions frifondsmidler til prosjektstøtte. Disse kan kun tildeles til
foreninger som hadde mindre enn 20 tellende medlemmer i grunnlagsåret eller er en nyinnmeldt
forening. Sentralstyret skal omdisponere prosjektstøtten hvis ikke alle midlene tildeles.
Forklaring
Prosjektstøtten er et viktig verktøy for at mindre og nye foreninger skal kunne utvikle seg og vokse
seg større og skape aktivitet. Dette er også en måte foreningene som ikke har egen
regionslagsprosjektstøtte kan søke en hyperion-vennlig prosjektstøtte. Derfor må vi opprettholde
den andelen av prosjektstøtten som går til foreninger under 20 medlemmer, slik at de kan utvikle
seg og vokse. Det er like viktig for nyinnmeldte foreninger å ha råd til å drive med prosjekter og
dermed skape økt aktivitet for dermed å rekruttere mer. Se også eget budsjettforslag hvor man
setter av 50 000 til prosjektstøtten.
Sign: Aurora Kobernus
Votering
F1
Vedtatt
F2
Trukket av forslagsstiller
F3
Falt til fordel for F5
F4
Falt
F5
Falt
Helheten med endringer:
Vedtatt
7.4. Votering: Godkjenning av budsjett for 2018

Forslagene:
F1

Tillegg (Foreslått trukket av forslagsstiller)

Hvor?
Note til budsjettet
Ny tekst
Note til budsjettet: hverken representantskapet eller sentralstyret har myndighet til å øke posten
budsjett, med mindre hele økningen kommer fra nye foreninger.
Forklaring
Foreningene skal vite hvor mye de betaler i kontingent, det skal ikke endres i løpet av året.
Veit at dette står noe om i org. retningslinjene, forslaget trekkes om vedtaket der går gjennom.
F2

Endring (Innstilt VEDTATT)

Hvor?
note til budsjett
Gammel tekst
Note til budsjettet: hverken representantskapet eller sentralstyret har myndighet til å øke posten
kontingent i budsjettet, med mindre hele økningen kommer fra nye foreninger.
Ny tekst
Foreningene skal vite hvor mye de betaler i kontingent, det skal ikke endres i løpet av året.
Veit at dette står noe om i org. retningslinjene, forslaget trekkes om vedtaket der går gjennom.
F3

Tillegg (Innstilt AVVIST)

Hvor?
Utgifter - Organisasjon
Ny tekst
Flytte 150 000kr fra bunnlinja til posten "Organisasjon"
Ny underpost: Landstinget - 600 000kr
Forklaring
Sette av 600 000kr til å kunne organisere Landstinget på hotell med overnatting fra fredag.
F4

Endring (Foreslått trukket av forslagsstiller)

Hvor?
1883
Gammel tekst

Medlemskontingent 175 000
organisasjon 720 000
andre kostnader 70 000
Ny tekst
Medlemskontingent 125 000
Organisasjon: 695 000
andre kostnader: 45 000
Forklaring
Frifonddsstøten går ned, foreningens økonomi blir mer usikker. Reduksjon i kontingenten gir alle
foreningene mer penger. Dette bør derfor gjennomføres.

F5

Tillegg (Innstilt AVVIST)

Hvor?
Utgifter - Organisasjon
Ny tekst
Flytte 100 000kr fra posten "Organisasjon" til bunnlinja
Ny underpost: Landstinget - 350 000kr
Forklaring
Sette av 350 000kr til å kunne organisere Landstinget på høyskole eller liknende med overnatting fra
fredag.

F6

Endring (Innstilt AVVIST)

Hvor?
1883
Gammel tekst
Medlemskontingent 175 000
organisasjon 720 000
aktivitet 955 000
Ny tekst
Medlemskontingent 125 000
Organisasjon: 695 000
Aktivitet 930 000
Forklaring
Foreningene trenger pengene selv.

F7
Hvor?
1883

Endring (Innstilt AVVIST)

Gammel teks
tMedlemskontingent 175 000
Aktiviteter 955000
Ny tekst
Medlemskontingent 150 000
Aktiviteter 930000
Forklaring
Vi kutter i aktivitetsposten og setter ikke opp kontingent.
F8

Endring (Innstilt AVVIST)

Hvor?
1883
Gammel teks
tMedlemskontigent 175 000,Aktiviteter 955 000,Ny tekst
Medlemskontigent 125 000,- (-50k)
Aktiviteter 555 000,- (-400k)
Landstinget (+350k)
Prosjektkostnader (+100k)
Forklaring
Redusere medlemskontigenten med 50 000,Redusere Aktiviteter med 400 000,- dette innebærer å flytte Hypercamp ut i egen forening og sette
den på lik linje som alle andre foreninger i Hyperion
Opprette egen post for landstinget på 350 000,Beholde posten prosjektstøtte på 100 000,-

Votering:
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Trukket av forslagsstiller
Vedtatt
Vedtatt
Trukket av forslagsstiller
Falt til fordel for F3
Vedtatt
Falt til fordel for F6
Falt til fordel for F7

Helheten med endringer:
Vedtatt

8. Valg
8.1. Votering: Fastsettelse av antall sentralstyremedlemmer
Forslag:
F1: 7 plasser i sentralstyret
F2: 8 plasser i sentralstyret
F3: 9 plasser i sentralstyret
Vedtatt
F1:
Vedtatt
F2:
Falt til fordel for F1
F3:
Falt til fordel for F2
8.2 Valg av styreleder
Habiba Stray er valgt ved akklamasjon.
8.3 Valg av Generalsekretær/daglig leder
Simon Skjerven er valgt ved akklamasjon.
8.4 Valg av Første nestleder
Valgkomiteen redegjør for den innstilte kandidaten
Line Manum Kvinge
Benkeforslag på Line Manum Kvinge: Leaf Thorseth
Line Manum Kvinge holder sin valgtale
Trude Kraft redegjør for benkende kandidaten
Leaf Thorseth holder sin valgtale
Støttetalerne holder sine støttetaler.
Kandidatene voteres over ved skriftlig valg.
Line Manum Kvinge er valgt ved skriftlig votering.

8.5 Valg av Andre nestleder
Valgkomiteen redgjør for den innstilte kandidaten
Eina Bergem Jørgensen
Benkeforslag på Eina Bergem Jørgensen: Erling Nes Mygland
Eina Bergem Jørgensen holder sin valgtale
Sidsel Fjelltun redegjør for benkende kandidaten
Erling Nes Mygland holder sin valgtale
Støttetalerne holder sine støttetaler.

Kandidatene voteres over ved skriftlig valg.
Erling er valgt ved skriftlig votering.
8.6 Valg av Sentralstyremedlemmer
Valgkomiteens innstilling:
Leaf O. P. Thorseth
Helle Munthe-Kaas
Simen Olsen
Laila Oftedal Voll
Vincent Adrian Mainardi
Gabriela Mastoris
Øystein Ørbek Eide
Valgt ved akklamasjon:
Leaf Thorseth
Helle Munthe-Kaas
Simen Olsen
Laila Oftedal Voll
Vincent Adrian Mainardi

Benkeforslag på Gabriela Mastoris: Catherine Buchanan
Gabriella Mastoris holder sin valgtale
Ingen redegjørelse for den benkende kandidaten
Catherine Buchanan holder sin valgtale
Støttetalerne holder sine støttetaler.
Kandidatene voteres over ved skriftlig valg.
Gabriella er valgt ved skriftlig votering.
Øystein Ørbek Eide trekker sitt kandidatur
Åpen plass:
Eina Bergem Jørgensen melder seg till plassen og blir valgt ved akklamasjon

8.7 Medlemmer til representantskapet
Valgkomiteens innstilling:
Audun Elvanes
Ingveig Alida Larsson
Ole Kristian Lien
Felicia Rolf
Joachim Øren
Catherine Buchanan
Representantskapet er valgt i blokk ved akklamasjon.

8.8 Varamedlemmer til representantskapet
Valgkomiteens innstilling:
Oliver Aurora Sandane – 1. vara
Fredrik Aleksander de Lange – 2. vara
Varamedlemmene er valgt i blokk ved akklamasjon.
8.9 Medlemmer til desisjonskomiteen(2-årig)
Valgkomiteens innstilling:
Brage Sekse Aarset
Sidsel Fjelltun
Rune Keisuke Kosaka
8.10 Valgkomitémedlemmer
Sentralstyrets innstilling:
Vincent Jalland
Sara Hauge
Simon Ingebrigtsen
Sandra Lystad
Andreas Johansen
Valgkomiteen er valgt i blokk ved akklamasjon.
8.11 Revisor
Sentralstyret innstiller på Nitschke AS ved Simen Jagland som revisor for Hyperion.
Nitschke AS er valgt ved akklamasjon.

Desisjonskomiteen er valgt i blokk ved akklamasjon.
Møtet heves 17:02
Med vennlig hilsen
Sindre Garret Lamvik Sollie og Bendik Haftor M. Dahlslett
Referenter

