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VEDTEKTER 
§ 1 – FORMÅL 

a. Organisasjonens navn er «Velferdstinget i Stavanger». 

b. Velferdstinget skal være et partipolitisk uavhengig interesseorgan for alle 

utdanningsinstitusjoner tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). 

c. Organisasjonens formål er å arbeide for studentenes velferdsmessige, demokratiske, 

økonomiske, kulturelle og sosiale behov og rettigheter. 

 

§ 2 – KJERNEOPPGAVER 

Etter formålene i § 1 anses organisasjonens kjerneoppgaver for å være: 

a. Valg studentrepresentanter til Samskipnadens styre. 

b. Tildeling av budsjettstøtte etter gjeldende retningslinjer gitt i § 3, bokstav c. 

c. Uttalelse og vedtak i saker av naturlig anliggende, herunder samskipnadens «Visjon, mål og 

budsjett». 

d. Politisk støtte til tilslutningsskolene i saker som faller inn under § 1, bokstav c. 

 

§ 3 – STYRINGSDOKUMENTER 

Organisasjonen skal styres etter retningslinjene som er gitt i følgende dokumenter: 

a. Vedtekter (dette dokument) 

b. Forretningsorden 

c. Retningslinjer for søknad og tildeling av budsjettstøtte Endringer i disse må vedtas med ⅔ flertall 

i 
styret. 

 
 

§ 4 – ORGANER 

Velferdstinget består av følgende formelle organer: styret, arbeidsutvalget og 

valgkomitéen. 
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§ 4.1 – REPRESENTASJON I ULIKE ORGAN 

 

Verv Kan også sitte i 

A C, D 

B  

C A, D 

D A, C, E, F 

E D 

F D 

 
A. Styret 

B. Arbeidsutvalget 

C. Valgkomitéen 

D. Øverste studentorgan ved tilslutningsskolen 

E. Faste representanter til Studentsamskipnadsstyret 

F. Vararepresentanter til Studentsamskipnadsstyret 

§ 4.2 – ARBEIDSUTVALGET 

Arbeidsutvalget utgjør den daglige ledelsen, og står fritt til å fordele ansvarsområder internt 

innenfor de rammer som faller seg naturlig ut fra den enkeltes honorar og kompetanse. De er 

således samlet ansvarlig for utførelsen av arbeidsutvalgets instruks. 

 

SAMMENSETNING 

Arbeidsutvalget består av to medlemmer: leder og sekretær. Vervene er honorert. 

 

TILTREDELSE 

Styret velger nytt arbeidsutvalg på siste møte i vårsemesteret. 

 
Arbeidsutvalget sitter i en periode på et år, fra juni til juni. Det tillegges en måneds overlapp med 

etterfølgende styre, fra 1. juni til 1. juli. 
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INSTRUKS 

Arbeidsutvalgets skal sørge for at Velferdstingets utfører sine kjerneoppgaver som beskrevet i § 2, 

dette avstedkommer følgende konkrete arbeidsoppgaver: 

 
a. Koordinere de formelle organene i Velferdstinget, herunder å kalle inn og avholde styremøter, 

samt å utarbeide møtepapirer og å tilgjengeliggjøre disse og relevante dokumenter på 

Velferdstingets nettsider. 

b. Innstille og fremme aktuelle saker for styret. 

c. Effektuere vedtak gjort av styret. 

d. Utarbeide forslag til årlig møteplan for styret. 

e. Fremlegge forslag til internt driftsbudsjett, herunder å innstille på tildeling av budsjettstøtte til 

studentorganisasjoner. 

f. Fremlegge halvårsrapport for styret til internrevisjon av organisasjonens virksomhet. 

g. Sørge for adekvat opplæring av det nye arbeidsutvalget i løpet av overlappsmåneden. 

h. Representere Velferdstinget mellom styremøtene. Deriblant på vegne av Velferdstinget delta 

i, å være en pådriver for samarbeidsfora mellom tilslutningsskolene, samskipnaden, 

folkevalgte samt offentlig og private aktører. 

 

§ 4.3 – STYRET 

Styret er velferdstingets øverste organ, og det avholdes minst to styremøter per semester. 

Styremøtene er i utgangspunktet åpne, men kan vedtas å lukkes ved simpelt flertall i enkeltsaker. 

Dersom minst ⅓ av styret, eller minst ½ av arbeidsutvalget, skriftlig krever det, skal det avholdes 

ekstraordinært styremøte. 
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SAMMENSETNING 

Styret er sammensatt av følgende mandatfordeling: 

Lærested Studentrepresentant 

UiS 7 

BiS 3 

ViD  2 

Noroff 1 

Kunstskolen 1 

 

Studentsamskipnaden i Stavanger har gjennom sin direktør eller stedfortreder fast 

observatørplass. Dette gjelder også studentrepresentanter i alle organer ved samskipnaden. 

 

TILTREDELSE 

Styrerepresentanter velges av tilslutningsskolens øverste studentorgan. Det er det 

tilslutningsskolenes øverste studentorgan sitt ansvar å bemanne sine plasser i styret, samt å melde 

inn eventuelle endringer i sin representasjon til Velfredstinget. 

 

INSTRUKS 

Styret skal forholde seg til de saker som legges frem av arbeidsutvalget, og kan etterprøve deres 

arbeid ved behov. Det er styret sitt ansvar at arbeidsutvalget 

til enhver tid er bemannet. 
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§ 4.4 – VALGKOMITÉEN 

 

SAMMENSETNING 

Komitéen velges på siste styremøte før sommeren, og skal består av tre representanter fra 

tilslutningsskolene. Komitéen skal ha en leder, og konstituerer seg selv. 

 

INSTRUKS 

a. Komitéen skal i samarbeid med arbeidsutvalget rekruttere kandidater til styret i samskipnaden 

og nytt arbeidsutvalg. 

b. Komitéen skal sørge for et godt beslutningsgrunnlag, herunder ved intervju, slik at de kan avgi 

en begrunnet innstilling til vervene. 

c. Det skal arbeides for proporsjonal representasjon fra alle tilslutningsskolene i råd, styrer og 

utvalg, samt tilstrebes jevn 

kjønnsfordeling også der hvor dette ikke er lovpålagt. 
 
 

§ 5 – MISTILLIT OG ANNEN FRATREDEN 

Styret kan med ⅔ flertall vedta at en valgt person skal fratre sitt verv i en lukket sak. 

Begrunnet forslag om oppløsning sendes arbeidsutvalget minst én måned før et ordinært 

styremøte. Det gis anledning til å sende forslag om oppløsning på høring hos det høyeste 

studentorganet ved hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. 

§ 6 – OPPLØSNING 

Styret kan med ¾ flertall på to etterfølgende 
møter vedta å oppløse Velferdstinget, det siste styremøtet må være ekstraordinært og kun omhandle 
oppløsningen. Begrunnet forslag om oppløsning sendes arbeidsutvalget minst én måned før et 
ordinært styremøte. Det gis anledning til å sende forslag om oppløsning på høring hos det høyeste 
studentorganet ved hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. Ved oppløsning 
tilbakeføres organisasjonens midler til Studentsamskipnaden i Stavanger. 

§ 7 – VALG AV SIS STYRELEDER 

Når Velferdstinget skal velge medlemmer til SiS styret skal også Velferdstinget innstille på deres 

ønsket styreleder, men SiS styret står selv fritt til å konstituere seg selv med innstillingen fra 

Velferdstinget til grunn. 


