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§ 1  Styrer, råd og utvalg (SRU)  

§ 2 STVL-representanter 

§ 3  Tillitsvalgte i STVL 

§ 4  Velferdstingsrepresentanter (VT)  

§ 5  Delegater til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon (LM-NSO) 

§ 6  Fondsstyret 

§ 7  Regionråd  

 

§1 Mandat for studentrepresentanter i SRU:  1 

Representanter i styrer, råd og utvalg har møteplikt i organet og skal:  2 

 Stille forberedt til møter og delta på eventuelle formøter.  3 

 Orientere AU om pågående saker.  4 

 Sikre at studentperspektivet er ivaretatt i organet.  5 

 Skal sette seg inn i STVL sin vedtatte politikk på området.  6 

 

§2 Mandat for STVL-representanter:  7 

STVL-representanter skal:  8 

 Ha lest gjennom alle styringsdokumenter til STVL i forkant av første møte.  9 

 Ha satt seg inn i alle saker i forkant av møter.  10 

 Melde seg på STVL-møter senest sju dager før møtet.  11 

 Gi beskjed til AU eller org.kons snarest, og videreformidle nødvendig informasjon til vara ved 12 

forfall.  13 

 Bidra til et godt debattklima.  14 

 STVL-representanter er medlemmer av Studenttinget og skal opptre deretter.  15 

 

STVL-representanter oppfordres til å:  16 

 Delta på opplæring for STVL-representanter.  17 

 Bidra til lokalt studentpolitisk arbeid.  18 

 

§3 Mandat for tillitsvalgte i STVL:  19 

Studenttinget skal ha to tillitsvalgte av ulikt kjønn blant de faste representantene. De 20 

tillitsvalgte skal bidra til å skape trygghet for alle i STVL, og arbeide for at STVL skal være en 21 

åpen og inkluderende organisasjon. Hovedansvaret til de tillitsvalgte er å være tilgjengelige 22 

for samtale med representantene og vararepresentantene dersom det er behov for dette, og 23 

kan hvis nødvendig arrangere uformelle møter for STVL-representanter. Den tillitsvalgte kan 24 
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fremme saker på vegne av andre. De tillitsvalgte har taushetsplikt og skal skrive under på en 25 

taushetserklæring. De tillitsvalgte velges ved preferansevalg på det første Studenttingsmøtet 26 

i vårsemesteret.  27 

 

§4 Mandat Velferdstingsrepresentanter: 28 

 Representanter til VT har møteplikt på formøter og møter i Velferdstinget.  29 

 Representanter til VT plikter å sette seg inn i sakene som behandles på VT sine møter.  30 

 Representantene skal aktivt ta stilling til sakene som behandles på møtet.  31 

 Representantene forplikter seg til å orientere seg om STVL sin velferdspolitikk.  32 

 

§5 Mandat for delegater til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon:  33 

 Delegater til LM-NSO har møteplikt på formøter, Regionsmøtet og Landsmøtet.  34 

 Delegater til LM-NSO plikter å sette seg inn i sakene som behandles på møtet.  35 

 Delegatene skal aktivt ta stilling til sakene som behandles på møtet.  36 

 Delegatene forplikter seg til å orientere seg om STVL sin politikk.  37 

 

§6 Fondsstyret  38 

 Fondsstyret består av fem medlemmer. Disse fem medlemmene skal velges av studenttinget. 39 

 Fondsstyret velges ved konstituerende møte i Studenttinget.  40 

 AU‐medlemmet fungerer som fondsstyrets sekretær med ansvar for saksforberedelse, 41 

protokollføring, arkivering og kontakt med søkerorganisasjoner.  42 

 Fondsstyret står ansvarlig for midlene avsatt til dette formålet i budsjett og skal fremlegge 43 

budsjett for året til ST‐2 og regnskap for endt år til konstituerende møte.  44 

 Protokoll over behandlede søknader skal sendes til arbeidsutvalget, 45 

organisasjonskonsulenter og  46 

 Kontrollkomiteen i Studenttinget etter møter er avholdt.  47 

 

§7 Regionråd  48 

Regionrådet:  49 

 Er et underordnet organ som tilhører Studenttinget, og har ansvar for å implementere og 50 

arbeide med saker vedtatt i Studenttinget i sin region.  51 

 Er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet lokalt.  52 

 Er et lokalt arbeidsorgan som samler regioner med mer enn èn campus.  53 

 Møtes minimum 3 ganger i semesteret.  54 

 Kan selv invitere observatører, etter behov og ønske i deres møter.  55 

 I sør og nord fordeler semesteravgift i sin region i et utvidet regionmøte i regi av VT, hvor to 56 

representanter fra hvert av regionens studentråd er innstillende organ.  57 

 Skal ikke ved noen omstendigheter gå på akkord med vedtak i Studenttinget.  58 

 Kan bidra til rekrutteringsarbeid av studentrepresentanter til Studenttinget, og valg i 59 

Studenttinget.  60 

 Skal arbeide parallelt med lokalt arbeid i region og sentrale saker til Studenttinget, og 61 

dermed sikre implementering, kontinuitet, og gjennomslag lokalt og sentralt.  62 

 Kan arbeide med saker knyttet til lokal gjennomføring av fadderuken.  63 
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 Skal fungere som den lokale kontaktflaten til studentene.  64 

 Har ansvar for å oppnevne studentrepresentanter for midlertidige arbeidsgrupper som kun 65 

gjelder den respektive region.  66 

 Har tilknytning til en organisasjonskonsulent. Disse samarbeider på tvers om å være 67 

støtteapparat for Regionrådene, AU og Studenttinget.  68 

 Har ingen leder. 69 

 

AU medlemmer i regionen: 70 

 Har ansvar for opplæring av Regionrådet.  71 

 Har ansvar for delegere og koordinere Regionrådets arbeidet lokalt etter kvalifikasjon og 72 

motivasjon.  73 

 Har ansvar for å fortløpende orientere AU om lokal aktivitet.  74 

 Har ikke stemmerett i Regionrådets møter.  75 

 Skal forberede saker til møter i Regionrådet, og har ansvar for å kalle inn til og gjennomføre 76 

møter i Regionrådet.  77 

 Er den eneste som kan uttale seg på vegne av Regionrådet, i samråd med leder av 78 

Studenttinget.  79 

 AU er ansvarlig for synlighet i media og på sosiale media lokalt.  80 

 

Medlemmer i Regionrådet:  81 

 Kan på bestilling fra AU‐medlemmet gå i enkelte regionale møter der Studenttinget ikke er 82 

valgorgan.  83 

 Kan aldri erstatte eller representere et medlem av AU.  84 

 Kan uttale seg som enkelt representant fra Studenttinget, men ikke på vegne av Regionrådet.  85 

 Har tilgang på Studenttingets kontorer og dokumenter, men ikke AUs epost.   86 


