Endringsforslag – vedtekter
Forslag 1: Stryke punkt 2.11
Forslag 2: Stryke punkt 3.7, e)
Forslag 3: Opprette § Allmøtet, etter studentrådsmøte, som blir ny paragraf 4. Videre paragrafer
forskyves. Allmøteparagrafen lyder som følgende:
§ 4 Allmøtet
4.0 Allmøtet arrangeres én gang i året, innen utgangen av mai.
4.1 Allmøtet er et forum for alle studenter ved SV-fakultetet, og alle skal ha mulighet til å påvirke
studentarbeidet gjennom dette organet.
4.1.1 To representanter fra hvert fag- og programutvalg på SV-fakultetet har møteplikt på
allmøtet.
4.1.2 Alle studenter som har betalt semesteravgift og tar emner på SV-fakultetet i
inneværende semester har møterett.
4.1.3. Alle representanter på allmøtet har tale-, forslags- og stemmerett.
4.1.4. Representanter fra øvrige studentorganisasjoner oppfordres til å delta.
4.2. Benkeforslag blir godkjent når minst ¾ av de tilstedeværende representantene ønsker det.
Benkeforslag skal leveres skriftlig til ordstyrer og forslagsstiller har muligheten til å begrunne
forslaget kort.
4.3. Beslutninger på allmøtet krever simpelt flertall
4.4. Det skal innkalles til allmøtet minimum en måned før møtet og sakspapirer skal legges frem
senest én uke før møtet.
4.5. Allmøtet er beslutningsdyktige med antall stemmeberettigede som møter.
4.6. Allmøtets oppgaver:
4.6.1. Godkjenne innkalling, dagsorden og referat fra sist studentrådsmøte
4.6.2. Velge ordstyrer, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps.
4.6.3. Behandle innkomne forslag.
4.6.4. Velge leder, nestleder og SP-representant for året som kommer.
4.6.5. Koordinere studentforeningers arbeid.
4.6.6. Være et samarbeids- og informasjonsorgan for studentene på SV-fakultetet.
4.6.7. Ta opp saker som delegeres til SVSU.
4.7. Allmøtet har anledning til å akseptere forslag etter forslagsfrist ved alminnelig flertall.

Forslag 4: Opprette § valgkomite, etter den eventuelle § 4 Allmøtet, som ny §5. Videre paragrafer
forskyves. § 5 Valgkomite lyder som følger:
§ 5 Valgkomité
5.0 Valgkomitéen nedsettes av studentrådsmøtet i januar/februar og innstilles av SVSU.
5.1 Valgkomitéens oppgave er å innstille på en leder, nestleder og SP-representant som skal velges på
allmøtet.
5.2. Valgkomitéen består av tre representanter, inkludert én leder.
5.2.1. Minst én av representantene må være kvinne, og én av representantene må være
mann.
5.2.2. Både master- og bachelorstudenter skal være representert i valgkomitéen.
5.2.3. Minst én representant i valgkomitéen skal ha vært aktiv i SVSU tidligere.
5.2.4. Ingen studier skal være representert med mer enn én representant i valgkomitéen.
5.2.5. Hvilke studier som er representert skal rulleres for hver valgkomité som nedsettes så
godt det lar seg gjøre.
5.2.6. SVSU innstiller på leder.
5.3. Valgkomitéen bestemmer selv hvordan de vil utføre arbeidsoppgavene de er tildelt.
5.4. Valgkomitéen kan få øvrige oppgaver som omhandler personvalg utover året, dersom det skulle
være behov for det.
5.5. Valgkomitéen sitter i ett helt år, men hoveddelen av arbeidet vil normalt foregå på
vårsemesteret.

Forslag 5: Opprette ny § 6 Økonomi, etter den eventuelle § 5 Valgkomité. Videre paragrafer
forskyves. § 6 Økonomi lyder som følger:
§ 6 Økonomi
6.0. Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for studentutvalgets økonomi.
6.1. Økonomiansvarlig har ansvar for å melde inn lønnskrav til fakultetet.
6.2. Regnskap for forhenværende semester og forslag til kommende budsjett skal være klart for
godkjenning til studentrådsmøtene.
6.3. Alle midler skal så godt det lar seg gjøre brukes på studenter på SV-fakultetet, for å fremme
studentdemokrati og samhold på fakultetet.

6.4. Ved overskudd går midlene til SVSUs egenkapital og brukes som buffer til videre semestre.
6.5. SVSUs egenkapital skal brukes i følgende prioritert rekkefølge:
6.5.1. Å dekke et eventuelt underskudd.
6.5.2. Ting som gagner hele studentmassen på fakultetet, som for eksempel faglige og sosiale
aktiviteter.
6.5.3. Intern organisasjonsbygging.

Forslag 6: Endre ordet «innkallelse» til «innkalling» alle steder i vedtektene ettersom de har en viss
ulik betydning og fordi «innkallelse» er mer gammeldags språk.
Forslag 7: Endre «a,b,c»-punkter til nummererte punkter slik det er skissert i de øvrige forslagene i
dette notatet. Fordi det ser mer ryddig ut.
Forslag 8: Endre første underpunkter til å starte med 1 i stedet for 0, ettersom overskriftene implisitt
er det 0-te punktet
Forslag 9: Endre punkt 3.7, d) fra «Gjennomføre valg på representantene til SU hver høst» til
«Gjennomføre valg på representantene til SVSU»
Forslag 10: Legge til relevante verv under 2.1, herunder «Sosiale Medier-ansvarlig» og «Leder av
Digital komité».
Forslag 11: Endre punkt 2.1, f) til «Leder av arbeidslivsutvalget».
Forslag 12: Endre punkt 2.1. f) «Leder av Arrangementkomité».
Forslag 13: Endre punkt 2.3 til «SU avholder møte når leder, nestleder eller minst to – 2 – av SUs
øvrige medlemmer ønsker det»
Forslag 14: Gi SVSU fullmakt til språkvask etter studentrådsmøtet.
Forslag 15: Endre punkt 2.4. til følgende:
2.4. Rettigheter på SVSU-møter
2.4.1. Alle SU-medlemmer har møteplikt. SU-medlemmer har også tale-, forslags-, og
stemmerett.
2.4.2. Alle representanter fra fag- og programutvalg har tale- og forslagsrett.
2.4.3. Saker som ønskes behandlet på SU-møter må innleveres skriftlig senest én – 1 – uke før
møtet og saksdokumenter to – 2 – dager før møtet.
2.4.4. SU skal offentliggjøre dagsorden, møtested og møtetid senest én – 1 – uke før møtet.
2.4.5. Referat skal sendes ut og offentliggjøres senest 2 uker etter møtet.
Forslag 16: Endre punkt 2.5, b) til «SU skal innen utgangen av september måned fremlegge en
handlingsplan, som skal gjelde for hele studieåret, og bli revidert på studentrådsmøtet på
vårsemesteret»

Forslag 17: Endre punkt 2.5, c) til «SU skal fremlegge en semesterberetning for sitt eget og
studentrepresentantene i Fakultetets og Universitetets organers arbeid, innen studentrådsmøtene.»
Forslag 18: Stryke punkt 2.5, g), ettersom det er utydelig og det er vanskelig å forstå intensjonen med
punktet.
Forslag 29: Endre punkt 2.5, j) til «SU er sekretariat for SR. Dette innebærer møteplanlegging og
–ledelse, samt utsendelse av sakspapirer.»
Forslag 20: Legge til punkt 4.4. «Valgkomitéen skal bli informert så fort det lar seg gjøre før et
ekstraordinært studentrådsmøte, for å kunne gjøre et eventuelt arbeid.»
Forslag 21: Endre SU til SVSU alle steder i vedtektene der SU refererer til Samfunnsvitenskapelig
studentutvalg.
Forslag 22: Endre punkt 3.7 a) til «Godkjenne innkalling, dagsorden og referat fra forrige
studentrådsmøte/allmøte.»

