
Statutter for Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo 
 

1. Formål  

Stipendiatrådet skal fungere som et talerør for stipendiatene ved Det juridiske 

fakultet, Universitetet i Oslo.  

 

Rådet skal fremme synspunkter og problemstillinger som er aktuelle for 

stipendiatene, gjennom ulike representantposisjoner i fakultetets og instituttenes 

organer. Rådet skal også formidle informasjon fra disse organene til stipendiatene. 

 

Rådet skal slik fylle en tillitsvalgtfunksjon for stipendiatene på tvers av fagområder 

og institutter, og samtidig bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom stipendiatene 

og fakultetsorganene.  

 

 

2. Rådets sammensetning 

Rådet skal bestå av fem medlemmer som representerer fakultetets institutter og 

senter, slik at hvert institutt og senter er representert med ett medlem. 

 

Medlemmene velges ved e-postvalg i juni hvert år. Som valgt anses den som får flest 

stemmer. De valgte medlemmenes funksjonstid er ett år. 

 

Rådet konstituerer seg selv på første rådsmøte etter valget. Av Rådets medlemmer 

skal det være én leder og én sekretær. Vervene som stipendiatenes representant i 

Programrådet for forskerutdanning og i Fakultetsstyret fordeles på leder og sekretær. 

Det er et mål at Rådet har nært samarbeid med representanter som bekler verv for 

midlertidig ansatte i alle fakultetets råd og utvalg. Der representanten er stipendiat, er 

det et mål at representanten også er medlem av Rådet. 

  

 

3. Rådets møter 

Stipendiatrådet avholder møter etter behov. Som hovedregel avholdes møte én gang i 

måneden i vår- og høstsemesteret.  

 

4. Allmøtet 

I juni hvert år avholdes allmøte for fakultetets stipendiater, hvor Rådets arbeid 

presenteres. Allmøtet etterfølges av et sosialt arrangement.  

 

For øvrig avholdes allmøte når dette kreves av minst tre av stipendiatrådets 

medlemmer eller minst 30 av stipendiatene. I begge tilfeller skal stipendiatrådet kalle 

inn til allmøte som avholdes i løpet av fire uker etter at krav om allmøte er fremsatt.  

 

Senest tre uker før allmøtet skal stipendiatrådet sende innkalling til møtet. 

Innkallingen sendes stipendiatene per e-post med varsel om at saker som ønskes 



forelagt allmøtet til vedtagelse etter pkt. 4.2, må sendes inn til stipendiatrådet senest 

to uker før allmøtet. Dersom stipendiatrådet mottar saker som nevnt, skal Rådet sende 

ut en endret saksliste senest én uke før allmøtet.    

 

5. Referat mv.  

Rådets sekretær fører referat og sender referat fra rådets møter og allmøter til 

stipendiatene. 

 

Representanter som også sitter i fakultetets øvrige organer, skal i rådsmøtene 

informere om aktuelle saker. 

 

 


