Styringsdokument leder
Generelt
Leder av Hovedstyret har det overordnede ansvaret for at linjeforeningen drives i henhold til
vedtektene. Dette gjøres ved å følge opp Hovedstyrets ulike oppgaver gjennom blant annet
styremøter. Når leder ikke
er til stede skal nestleder fylle plassen og fungere som midlertidig leder med de plikter og
ansvar det medfører.
Administrativt
Leder har ansvaret for å:
- Kontakte adgangskontrollen i forbindelse med adgang og alkohol på kontoret
Styremøter
Leder har ansvaret for å:
- Arrangere og gjennomføre minst to styremøter i måneden
- Være fungerende møteleder
- Opprette saksliste og sørge for at den er Hovedstyret i hende minst 3 dager før
styremøtet
Stormøte
Leder har ansvaret for å:
- Arrangere stormøtet i løpet av vårsemesteret
- Være fungerende møteleder
- Sørge for at saksliste blir opprettet og at den er deltakerne i hende minst 7 dager før
stormøtet
Stormøtet er en noe mindre formell samling ment for å holde de ulike komiteene og
undergruppene oppdatert på hva som skjer i linjeforeningen. Hver komite og undergruppe
skal helst være representert med to personer. Stormøtet arrangeres kun i løpet av
vårsemesteret, og erstattes av halvårsrapporten i høstsemesteret på grunn av årsmøtet.
På stormøtet skal hver komite, undergruppe og Hovedstyret presentere økonomien og
fortelle kort om aktiviteten som har og skal finne sted i gruppen fremover. Stormøtet skal
også brukes som et diskusjonsforum der komiteer og undergrupper kan stille hverandre eller
Hovedstyret spørsmål.
Halvårsrapporten
Leder har ansvaret for å:
- Sørge for at hver komite og undergruppe leverer halvårsrapport
Halvårsrapporten er ment som en skriftlig erstatning for stormøtet i høstsemesteret fordi
årsmøtet finner sted relativt sent dette semesteret. Alle komiteer og undergrupper i V&A skal
levere halvårsrapport, Hovedstyret inkludert. I rapporten skal gruppens økonomi
presenteres, samt en oppsummering av hendelser og videre planer gruppen har.
Hovedstyrets halvårsrapport forfattes av Hovedstyret.

Utenriks
Leder har ansvaret for å:
- Opprettholde forbindelse med linjelederforumet
- Opprettholde forbindelse med NV-gangen
Årsmøtet
Leder har ansvaret for å presentere Hovedstyrets årsberetning på årsmøtet.

Styringsdokument nestleder
Generelt/innledning
Nestleder av Hovedstyret har en fleksibel stilling som åpner for å ta ansvar for ulike
oppgaver når de dukker opp. Det er derfor mulig å forme vervet etter eget ønske, men også
inkludere de oppgaver som er gitt i beskrivelsen av vervet. Vedkommendes primæroppgave
gjennom året er å være den som fyller lederens plass i vedkommendes fravær og fungerer
som midlertidig leder med de plikter og ansvar som medfølger. Nestleder har også ansvaret
for arrangeringen av den årlige Åre-turen til linjeforeningen.
Linjeforeningsdrift
Nestleder har ansvar for å:
- Fylle leders plass ved vedkommendes fravær
Dersom leder er fraværende og nestleder er tilgjengelig, er det nestleders oppgave å tre inn i
ledervervet midlertidig og utføre vervet etter leders styringsdokument.
Hvis nestleder må tre inn i ledervervet i lenger enn 7 dager er nestleder ansvarlig for å
oppnevne et medlem av Hovedstyret til å være fungerende nestleder i denne perioden med
de oppgaver som tilhører.
Tradisjonsansvarlig
Nestleder har ansvar for å:
- Sørge for at tradisjoner i Volvox & Alkymisten overholdes
- Ivareta, skape og holde oversikt over informasjon om tradisjonelle arrangementer og
utmerkelser i linjeforeningen
Volvox & Alkymisten har tradisjoner som strekker seg mange år tilbake, og ønsker å
opparbeide materiale som senere medlemmer av foreningen kan se tilbake på. Nestleder
innehar en “bevarende” rolle overfor tradisjoner og aktiviteter i linjeforeningen, og skal i
samarbeid med sekretærens arkivposisjon påse at linjeforeningens historie ikke går tapt.
Eksempler på dette er å arkivere bilder fra arrangementer med navn på de tilstedeværende i
bildet, skriv med informasjon og retningslinjer for aktiviteter, arrangementer og prosedyrer,
samt å holde orden på medlemmer som mottar æresbevisninger i linjeforeningen. Dette kan
samkjøres med andre medlemmer av Hovedstyret.
Styremøter
Nestleder har ansvar for å:
- Formidle beskjeder og oppdateringer fra undergruppene til styremøtene
Nestleder er kontaktperson for undergruppene i linjeforeningen, og har ansvar for at
eventuell informasjon og spørsmål de har formidles videre til styret til hvert styremøte.

Tur til Åre
Nestleder har ansvaret for å:
- Arrangere den årlige Åre-turen i uke 4
- Avklare med instituttledere at 1.årsstudentene ikke har obligatoriske aktiviteter under
turen, og høre om det samme kan la seg gjøre for 2.årsstudentene.
- Reservere billetter for neste års tur
Nestleder har ansvar for at Åre-turen faller på uke 4 (semesteruke 3), da linjeforeningen har
en avtale med fakultetet om at denne uken er forbeholdt turen. Arrangering av Åre-turen
innebærer å finne det billigste og beste tilbudet for transport, skipass, losji og bevertning og
legge frem dette tilbudet for studentene. Det innebærer også å sørge for at betaling gjøres til
fristen, i samarbeid med Hovedstyrets kasserer, samt at nestleder har i oppgave å
videreformidle all informasjon fra tjenesteytere vi benytter oss av (f.eks. SkiStar) og fordele
deltagere på busser og hytter.

Styringsdokument kasserer
Generelt/innledning
Kasserer i hovedstyret har det overordnede ansvaret for den økonomiske driften av
linjeforeningen og å sørge for at linjeforeningens økonomi driftes i forhold til vedtektene og
linjeforeningens formål. Kasserer har også ansvaret for å følge opp økonomistyringen i
komiteene og undergruppene.
Administrativt
Kasserer har ansvaret for å:
- Registrere nye hovedstyret i brønnøysundsregisteret.
- Føre oversiktlig regnskap i henhold til norske lover.
- Overse og godkjenne hver komite sin frie budsjettpost på 1000 NOK.
- Betale regninger og fakturaer.
- Betale ut refusjon til utgifter som har blitt lagt ut i forbindelse med arbeid i
linjeforeningen.
- Holde en oversikt over den økonomiske statusen til linjeforeningen.
- Gi en økonomisk oppdatering til linjeforeningen på stormøtet.
- Legge frem en årsberetning for linjeforeningens økonomi på årsmøtet.
Annet
Sit-søknad
Kasserer har ansvar for å sende inn Sit-søknad og informere økonomiansvarlige i de
forskjellige komiteene og undergruppene om hvordan del-søknadene skal skrives.

Styringsdokument arrangementskomiteleder
Generelt
Leder for arrangementskomiteen har ansvar for å sette sammen og drive
arrangementskomiteen. Komiteens medlemsantall skal ikke overskride eller underskride hva
som er nødvendig for å utføre komiteens oppgaver på en effektiv måte. Det skal også
etterstrebes å ha et representativt utvalg som medlemmer i komiteen, både med tanke på
alderstrinn og studieretning. Arrangementskomiteen skal også ha en nestleder og en
økonomiansvarlig, disse stillingene velges innad i komiteen.
Arrangementskomiteens hensikt er å skape et godt sosialt miljø for linjeforeningens
medlemmer gjennom å arrangere fester og sosiale tilstelninger.
Leder for arrangementskomiteen har ansvar for å holde møter i hensiktsmessig til for å
kunne planlegge kommende arrangement, innkalle komitemedlemmer til disse møtene i
rimelig tid, samt føre saksliste i forkant av møtene.
I løpet av året skal det etterstrebes å gjennomføre følgende arrangement etter beste evne:
Immatrikuleringsball
Høstsemesterfest (De år dette ikke sammenfaller med UKA)
Julebord
Krabbefesten
Vinter-OL
Vårfesten
Utenom dette skal det etterstrebes å gjennomføre mindre arrangementer i løpet av året, slik
som filmkvelder og grilling. Det er ønskelig at flere av disse er edruarrangementer.
Immatrikuleringsball
Immballet skal være et ball hvor de nye medlemmene innlemmes i linjeforeningen. Kåring av
komitehelter skal også skje på immatrikuleringsballet, dette står arrkomleder ansvarlig for.
Eksterne styremedlemmer kan også inviteres til immatrikuleringsballet, forutsatt at dette ikke
går ut over plasser til interne medlemmer. Invitasjon og tilrettelegging for eksterne styrer er
arrkomleder og styrets ansvar, ikke medlemmene av arrangementskomiteen.
Immatrikuleringsballet skal arrangeres i rimelig til etter fadderperioden er over, vanligvis
innen 1-4 uker.
Høstemesterfest
Høstsemesterfesten skal være et lavterskel arrangement for alle linjeforeningens
medlemmer, og skal arrangeres i rimelig tidsavstand mellom immatrikuleringsball og
julebord. De år UKA arrangeres er det vanlig at høstsemesterfest utgår.
Julebord
Julebordet skal være et penere og tradisjonelt arrangement, og skal arrangeres i rimelig tid
før eksamensdatoer. På julebordet skal æresmedlemmer kåres av sittende hovedstyre.

Krabbefesten
Krabbe er et tradisjonelt arrangement som skal finne sted på studenterhytta den første
fredagen i februar. Det skal serveres sjømat, i hovedsak krabber, og det skal være vin
tilgjengelig, i hovedsak hvit. Under krabbefesten skal eventuelle riddere av den Røda Ulv
kåres, prosedyren rundt dette er arrkomleders ansvar i samarbeid med Røda Ulvs
stormester.
Vinter-OL
Dette skal være et lavterskel arrangement hvor en variasjon av vinterleker skal finne sted,
det er derfor å etterstrebe at vinter-OL arrangeres før snøen smelter. Dette arrangeres
tradisjonelt sett i samarbeid med Trollkom og linjeforeningen Online.
Vårfest
Vårfesten skal være en temafest arrangert før eksamenstiden på våren. Dette er tradisjonelt
sett en utkledningsfest arrangert i samarbeid med linjeforeningen Spanskrøret.
Utover disse arrangement kan arrangementskomiteen sette opp nye arrangement etter eget
ønske, så fremt arrangementet er tilrettelagt og åpent for linjeforeningens medlemmer.
Utdaterte eller på annen måte uønskede arrangementer skal etter beste evne forbedres.
Skulle arrangementet fremdeles vise seg å være ønskelig kan arrangementet avskaffes.
Arrkomleder skal også etter beste evne arbeide i hovedstyret og som representant for sin
linjeforening og komité for å fremme det sosiale miljøet til linjeforeningens medlemmer.

Styringsdokument bedriftskomiteleder
Generelt/innledning
Leder av Bedriftskomitéen har det overordnede ansvaret for Bedriftskomiteen, og at
komiteen drives etter retningslinjer fra vedtektene. Som leder har man det organisatoriske
ansvaret for komitéen, samt ansvar for å holde dialog med hovedstyret om komiteéns
aktiviteter. Det skal i bedriftskomiteen eksistere en leder og nestleder. Dersom leder ikke er
tilstede, har nestleder leder-rollen.
Administrativt
Bedriftskomité leder har ansvaret for å:
- Rekruttere nye medlemmer til komiteen ved å utlyse opptak og holde intervjuer
- Organisere tilgang til kontoret for komiteens medlemmer
- Sørge for at nestleder og økonomisjef velges innad i komiteen
- Organisere blæsting av komiteens arrangementer
Møter
Bedriftskomitéleder har ansvaret for å:
- Arrangere og gjennomføre minst ett møte i måneden i undervisningsperioden, og
gjerne fler om det er behov for det
- Være fungerende møteleder
- Opprette saksliste
Møtenes funksjon er å ha en samlende arena for alle bedriftskomitéens medlemmer for å
planlegge nye arrangementer, samt gå gjennom gjennomførte arrangementer.
Arrangementer
Bedriftskomiteéns leder har ansvaret for å arrangere faglig relevante arrangementer for
Volvox & Alkymistens medlemmer. Det skal arrangeres minst et arrangement per semester.
Økonomi
Bedriftskomitée lederen plikter å overføre overskuddet fra Bedrifskomitéen for hvert
undervisningsår til Volvox & Alkymistens konto, med mindre midler spares til kommende
arrangementer.
VIVO
Bedriftskomiteens leder har det overordnende ansvaret for at en VIVO gruppe opprettes.
Dette gjelder frem til komiteen velger å nedlegge karrieredagen VIVO.
Linjesamarbeidet og samarbeid med andre linjeforeninger
Bedriftskomiteens leder har ansvaret for å være bedriftskomiteens ansikt utad. Dette
innebærer å delta på møter eller finne stedfortreder slik at Volvox & Alkymistens
bedriftskomitée blir representert.

Annet
Stormøte
Bedriftskomitee lederen har ansvaret for å oppdatere linjeforeningen om Bedriftskomiteens
aktivitet ved stormøte, enten i egen person, eller ved å utnevne en stedfortreder.
Bedriftskomiteens leder har ansvaret for å utarbeide en halvårsrapport som leveres til
Hovedstyret på høstsemesteret.
Årsmøte
Bedriftskomitéleder har ansvaret for å presentere aktiviteten til Bedriftskomiteen på årsmøte,
samt presentere den nye komiteen.

Styringsdokument mediesjef
Generelt
Mediesjefen er lederen for komitéen Nukleomedia.
Underlagt Nukleomedia er reduksjonen, som gir ut Nukleotidende. Alle som tas opp i
Nukleomedia er dermed også med i reduksjonen, men må ikke bidra til avisen hvis de
utelukkende vil jobbe med promotering. Tilsvarende er alle reduksjonsmedlemmer også
fullverdige medlemmer av Nukleomedia, og kan bidra i enhver relevant kapasitet.
Mediesjef er også PR-ansvarlig i V&A, og ansvarlig for å opprettholde linjeforeningens
kommunikasjonskanaler.
Nukleotidende
Nukleomediasjef er Nukleotidendes øverste sjef, men ikke ansvarlig for innholdet i avisen.
Dette ansvaret faller på redaktør. Nukleotidendes øvrige drift skal gjennomføres av
mediesjef i samarbeid med redaktør, og mediesjef kan delegere relevante oppgaver knyttet
til driften av Nukleotidende.
Nukleomediasjef er ansvarlig for at budsjettet til Nukleotidende opprettholdes, og er dermed
også fungerende økonomisjef i nukleomedia, gitt at egen økonomiansvarlig ikke oppnevnes.
Nukleomediasjefen fungerer primært som bindeledd mellom hovedstyret og Nukleotidende,
og er ansvarlig for at redaktør og reduksjon mottar relevant informasjon og retningslinjer fra
hovedstyret, og at hovedstyret mottar relevant informasjon om driften av Nukleomedia.
Nøyaktig arbeidsfordeling mellom redaktør og mediesjef avtales de i mellom.
Valg av redaktør
Redaktøren velges ved internt valg i reduksjonen, på første reduksjonsmøte etter årsmøtet i
V&A.
Redaktør sitter fra han/hun/hen/de blir valgt inn, til neste redaktørvalg.
Hvis ingen redaktør velges på første reduksjonsmøte etter årsmøtet, vil mediesjef være
fungerende redaktør fram til neste gang en ny redaktør kan velges ved valg i reduksjonen.
Hvis eksisterende redaktør er villig til å sitte som fungerende redaktør til ny redaktør kan
velges, er dette også en mulighet.
Øvrige ansvarsoppgaver
(Hvis ønskelig kan mediesjef velge noen fra Nukleomedia/reduksjonen til stillingen websjef
som kan ta på seg noen av de følgende arbeidsoppgavene)
Ved stor arbeidsmengde kan også noen av disse arbeidsoppgavene midlertidig delegeres til
andre styremedlemmer, hvis de har tid og relevante tekniske ferdigheter/opplæring til å
gjennomføre oppgaven.
Mediesjef skal:
- Sørge for at mail blir videresendt til relevante epostadresser via list.stud.ntnu
systemet
- Sørge for at mailinglister på list.stud.ntnu.no er oppdaterte. Dette gjøres ved å samle
inn info fra undergrupper, sørge for at styret har lagt inn eposter på
styret@volvox.no-mail, at nye medlemmer meldes inn på volvox-alkymisten listen, og
at personer som sender mail til avmelding@volvox.no meldes av.
- Sørge for at alle @volvox.no epost adresser videresendes riktig, og at alle som
trenger har tilgang til relevante epostadresser.

-

-

Administrere mailinglisten til Den Röda Ulv
Være kontaktperson til domeneshop
Sørge for at hjemmesiden fungerer, og at relevant informasjon er tilgjengelig på
volvox.no
Sørge for at viktige eposter svares på (det kan avtales at styret tar denne oppgaven
sammen)
Sende ut eposter fra styret via volvox-alkymisten@list.stud.ntnu.no
Sørge for at medlemslistene er oppdaterte, ved å hente ut nye medlemmer fra
volvox.no
Sørge for at nettbutikken er oppdatert, og at varer det går tomt for bestilles inn i
rimelig tid, i samarbeid med andre medlemmer av hovedstyret.
Administere, sammen med relevante styremedlemmer og evt. medlemmer av
reduksjonen, V&As sosiale mediekanaler; Facebook, Instagram.
Sørge for at arrangementer som trenger hjelp til blæsting får relevant hjelp, enten
ved å poste på facebook, foreta blæst i forelesninger eller ved å få medlemmer av
Nukleomedia til å produsere blæstemateriale.
- Dette kan også gjelde å lage arrangementer som selges i nettbuttikken. I
såfall må også liste over personer som har kjøpt tilgang til arrangementet
kunne hentes ut til den som arrangerer arrangementet.
Generelt representere V&A på en positiv måte som representerer linjeforeningens
verdier.
Håndtere evt. forespørsler fra media på en profesjonell måte som setter V&A i et
godt lys for allmennheten. Dette kan også gjelde “damage control” ved negativ
oppmerksomhet.

Styringsdokument kjellerkontakt
Generelt
Kjellerkontakt i Volvox & Alkymisten er leder for kjellerstyret internt i linjeforeningen og er en
del av det større styre, eksternt i organisasjonen Realfagskjelleren. Vervets oppgaver blir
hovedsakelig bestemt i det eksterne Realfagskjelleren-styret, som består av representanter
fra de andre medlemslinjeforeningene. Dette innebærer f.eks. å være hovedansvarlig for de
arrangementene der V&A er ansvarlige.
Som del av V&As hovedstyre
Som del av V&As hovedstyre har kjellerkontakten ansvar for å opprettholde et V&Akjellerstyre som er del av Realfagskjelleren. Dette innebærer å engasjere og lede et
kjellerstyre på minst fem personer fra linjeforeningen og være ansvarlig for å ha opptak for å
opprettholde dette antallet. Vervet innebærer også å være bindeleddet mellom
Realfagskjelleren og linjeforeningens medlemmer. Dette betyr at kjellerkontakten er
ansvarlig for informasjonsflyt mellom Realfagskjelleren og V&As medlemmer. Dette betyr
mer spesifikt å lage arrangement på facebook og bruke sosiale medier til å spre dette.

Styringsdokument sekretær
Generelt/innledning
Hovedstyrets sekretær har ansvar for å føre møtereferater og ha en generell organisatorisk
oversikt. Sekretæren fungerer også som tillitsvalgt for linjeforeningen og skal fungere som et
mellomledd mellom linjeforeningens medlemmer og Hovedstyret. Denne delen av vervet
innebærer en taushetsplikt, da innmeldte saker skal kunne tas opp anonymt. Utover dette
har sekretæren hovedansvar for den daglige driften av linjeforeningens kontor.
Tillitsvalgt
Sekretær har ansvar for å:
- Videreformidle ris, ros og andre henvendelser til Hovedstyret og følge opp disse
- Sørge for at innmeldte saker kan tas opp anonymt og overholde vervets taushetsplikt
Kontoret
Sekretær ha ansvar for å:
- Bidra til generell orden og hygge på Kontoret
- Sørge for at møbler og rot ryddes unna kvelden før ukentlig renhold gjennomføres
- Kjøpe inn kaffe, kopper, kontorrekvisita o.l. til Kontorets daglige drift
- Arrangere en storvask av Kontoret på slutten av hvert høstsemester
- Sørge for at Kontoret er ryddig før faddertiden
- Sjekke linjeforeningens postkasse med jevne mellomrom
- Holde orden med Kontorets ølbeholdning og å fylle på denne
- Sørge for at linjeforeningskjøkkenet rengjøres når V&A har ansvar for dette
Dokumenter
Sekretær har ansvar for å:
- Sette seg inn i dokumenter som ligger lagret på V&A’s fysiske og digitale områder
- Oppdatere og legge til nye dokumenter på V&A’s fysiske og digitale områder mot
slutten av styreperioden
- Holde orden på arkivet
Styremøter
Sekretær har ansvar for å:
- Finne og tilrettelegge for gunstige møtetidspunkt
- Føre referat under hvert møte og ferdigstille dette i etterkant
- Følge opp hvorvidt utdelte oppgaver per styremøte følges opp og gjennomføres
Stormøtet:
Sekretær har ansvar for at:
- Referat føres under møtet og ferdigstille dette for gjennomlesning i etterkant av møtet

Styringsdokument faddersjef
Generelt/innledning
Faddersjef har det overordnede ansvaret for driften av Fadderutvalget. Faddersjefen har det
organisatoriske ansvaret for utvalget, samt ansvar for å holde dialog med hovedstyret om
utvalgets arbeid og aktiviteter. Faddersjefen har ansvar for å organisere og tilrettelegge en
fadderperiode for linjeforeningenes nye medlemmer.
Administrativt
Faddersjef har ansvaret for å:
- Rekruttere medlemmer til et fadderutvalg
- Organisere tilgang til kontoret for utvalgets medlemmer
- Rekruttere medlemmer til å bli faddere
- Sørge for at økonomisjef og ansvarlig for Fadderavisen velges innad i utvalget
- Organisere blæsting og informasjon ang utvalgets arrangementer
- Organisere utsending av velkomstmail til nye medlemmer av linjeforeningen ved
skolestart
Møter
Faddersjef har ansvaret for å:
- Arrangere og gjennomføre minst ett møte i måneden og gjerne flere om det er behov
for det
- Være fungerende møteleder
- Opprette sakslister.
Møtenes funksjon er å ha en samlende arena for alle medlemmer i fadderutvalget for å
diskutere kommende og gjennomførte arrangementer, samt utdele ulike oppgaver som må
gjennomføres.
Arrangementer
Faddersjef har ansvar for å arrangere en fadderperiode for nye medlemmer av Volvox &
Alkymisten. Det skal arrangeres arrangementer fra og med Kom-i-gang dag, til og med
helgen 2 uker senere.
Økonomi
Faddersjef plikter å overføre overskuddet fra Fadderutvalget for fadderperioden, til Volvox &
Alkymistens konto. Faddersjefen plikter å ha overordnet tilsyn til økonomi for
fadderperioden.
Annet
Årsmøtet
Faddersjef har ansvaret for at aktiviteten og økonomien til Fadderutvalget presenteres på
årsmøtet.

