
Innkalling til generalforsamling i Tromsø Akuttmedisinske Studentforening, 
TAMS 2018 
 
Kjære medlem i Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS). 
 
Som betalende medlem i TAMS inviteres du til foreningens årlige generalforsamling. 
På generalforsamlingen skal det legges frem beretning om året som har gått, 
regnskap og budsjett. Som medlem er det åpning for komme med forslag til 
generalforsamlingen, eller til saker du ønsker generalforsamlingen skal ta stilling til. 
Dersom du har tillegg til dagsorden eller forslag til endring, må disse være lederen i 
hende senest 13.september 2018.  
 
Generalforsamlingen skal velge nytt styret for kommende år. Ønsker du å stille til et 
styreverv kan du sende en mail med litt informasjon om deg selv til 
tamsvalg@gmail.com. Dette må være valgkomitéen i hende innen 15. september. 
Valgkomiteen er tidligere styremedlemmer i TAMS, og ble valgt på fjorårets 
generalforsamling. 
Valgkomiteen vil da vurdere de ulike kandidatene, og presentere hvem de mener bør 
tre inn i de ulike verv. Det er likevel fult mulig å stille til valg, selv om man ikke skulle 
være innstilt av valgkomiteen. To av de fem styremedlemsvervene vil dessuten stå 
uten innstilling fra valgkomitéen. Det er altså mulighet til å stille til valg uten å sende 
mail til valgkomitéen.  
 
Som et prøveprosjekt ønsker styret å foreslå et nytt verv, med arbeidstittel 
”Styremedlem med ekstraansvar for høyere kull”. Målet med vervet er å gi 
medisinstudenter på høyere kull og da spesielt studenter på sjette studieår, tilbud om 
en akuttmedisinsk læreplattform. Dette vervet er forbeholdt medisinstudent på 
sjetteåret. 
For vervbeskrivelse se vedlagt skriv.   
 
Alle TAMS-medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen og kan stille til valg 
på de åpne verv. Ved å være med på å stemme over endringene, så er du som 
medlem med på å påvirke hvordan TAMS som organisasjon skal utvikle seg videre.  
  

Skulle det være spørsmål kan du ta kontakt med styret på; 113tams@gmail.com, 
eller leder direkte på vegard_andersen_@hotmail.com 
 
  



Sted: MH, Store-Aud  
Tid: Tirsdag 25. Sept. Klokken:16:30 
 
Agenda:  

1) Godkjenning av innkalling 
2) Valg av møteleder og referent 
3) Lederens beretning 
4) Beretning fra nedsatte utvalg 
5) Framlegging av regnskap og neste års budsjett 
6) Forslag om nytt styreverv 
7) Behandling av innkomne forslag 
8) Valg av tellekorps 
9) Valg av styre: 

Rekkefølge for valg: Leder, nestleder organisatorisk, nestleder undervisning, 
nestleder fag og forskning, kasserer og styremedlemmer. 

10) Valg av valgkomité: 
Rekkefølge for valg: Leder for valgkomité, komitémedlemmer, vara. 

11) Eventuelt 
 
Tidsfrist forslag og endringer: 15.september 2018 
Tidsfrist innsending til valgkomite: 15.septemeber 2018  
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Styret, Tromsø Akuttmedisinske Studentforening 
Ved leder Vegard Andersen 
 


