Vedtekter for Studentunionen Oslo
Sist revidert på Generalforsamling Høst, 20.oktober 2020, Oslo

Formål
§1a

Studentunionen Høyskolen Kristiania er en partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon for studenter ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania

§1b

Formålet med Studentunionen er å fremme studentenes interesse ovenfor
stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet, samt skape tverrfaglige
relasjoner og nettverk for studentene.

§1c

Studentunionen skal legge til rette for at studenter skal få jobbe med det de
ønske, interesser seg for og/eller studerer.

Navn
§2a

Foreningens norske navn er: Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Oslo.

§2b

Foreningens internasjonale navn er: The Student Union of Kristiania
University Collage.

§2c

Studentunionen i Oslo sin forkortelse er: SHK OSLO.

Organisasjon
§3a

Studentunionen sitt høyeste organ er Generalforsamlingen.

§3b

Hovedstyret velges på høstens Generalforsamling.

§3c

Organisasjon sine resterende verv i Studentunionen fylles av Hovedstyret.

§3d

Hovedtillitsvalgt blir valgt på vårens generalforsamling.

Sammenslåing og oppløsning
§4a

Sammenslåing av Studentunionen og andre organisasjoner med
sammenfallende formål kan bare vedtas ved Generalforsamlingen med 2/3
flertall.
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§4b

Begrunnet forslag for sammenslåing skal sendes inn til Hovedstyret senest to
(2) måneder før Generalforsamlingen. Forslaget skal også sendes ut til alle
medlemmer og tillitsvalgte i Studentunionen.

§4c

Oppløsningen av Studentunionen kan bare vedtas med 2/3 flertall og to (2)
påfølgende Generalforsamlinger med minst seks (6) måneders mellomrom.

§4d

Generalforsamlingen pliktes til å opprette et midlertidig styre som kan
avvikle økonomisk drift.

§4e

Ved overskudd i Studentunionen vil dette bli forvaltet av Høyskolen
Kristiania inntil ny studentorganisasjon opprettes.

Saksbehandling
§5a

Alle møter i Studentunionen er åpne med mindre gjeldende organ vedtar
annet. Slike vedtak fattes med absolutt flertall. Ved åpne møter, vil kun
inviterte ha talerett og stemmerett, med mindre annet blir vedtatt. Alle
organisasjonsledd kan kalle inn til lukkede møter.

§5b

Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke en person sin
upartiskhet i en vurderingssak, skal personen erklæres inhabil

§5c

En delegat eller observatør som er erklært inhabil forlater møtet. Det er
mulig å overdra stemmerett til stedfortreder.

§5d

Ved stemmelikhet i voteringer gjenopptas debatten, og avsluttes med
votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, vil leder ha dobbeltstemme,
med mindre stemmelikheten inntreffer under Generalforsamlingen. Da vil
forslaget falle.

Grunndokumentene
§6a

Grunndokumentene er bindende for alle ledd i Studentunionen.

§6b

Studentorganisasjonens grunndokumenter er: vedtekter, handlingsplan,
strategi og økonomiske retningslinjer.
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Eksklusjon
§7a

Et medlem eller en tillitsvalgt som blir ekskludert mister alle sine rettigheter
i Studentunionen. Herunder, men ikke ekskludert til, medlemskap i
Studentunionen og møterett i alle organ.

§7b

Tillitsvalgte som aktivt og systematisk undergraver organisasjonens formal og
/eller arbeidsformer kan ekskluderes fra Studentunionen. Vedtak om
eksklusjon fatter av Hovedstyret ved absolutt flertall, etter behandling av
Kontrollkomiteen.

§7c

Tillitsvalgte som beviselige har medvirket til spredning av sensitiv
informasjon innenfor og utenfor Studentunionen sitt fora og
informasjonskanaler, skal det åpnet ekslusjonssak mot.

§7d

Den tillitsvalgte som får ekslusjonssak reist mot seg, har rett til å tale i alle
Studentunionen sina fora der saken behandles.

§7e

Tillitsvalgte som blir ekskludert etter denne paragraf kan anke avgjørelsen
inn for Generalforsamlingen. Ved en slik anke vil den ekskluderte forblir
suspendert inntil saken er endelig avgjort.

Mistillitsvotum
§8a

Alle medlemmer, tillitsvalgte eller organisasjonsledd i Studentunionen kan
fremme mistillitsvotum mot tillitsvalgte i Studentunionen. Mistillitsvotum
behandles av Kontrollkomiteen og vedtas av Hovedstyret med 2/3 flertall
med mindre forslaget fremmes under Generalforsamling. Dersom personen
det fremmes mistillitsvotum mot sitter i Hovedstyret, behandles saken av
Kontrollkomiteen og vedtas av Generalforsamlingen.

§8b

Den tillitsvalgte som blir fremmet mistillitsvotum mot, har rett til å tale i
alle Studentunionen sine fora der saken behandles.

§8c

Kontrollkomiteen fatter vedtak om eventuell suspensjon av tillitsvalgte det
reises mistillitsvotum mot. Suspensjon gjelder inntil endelig vedtak er fattet
i et vedtaksdyktig organ.

§8d

Suspenderte medlemmer og tillitsvalgte fratas midlertidig alle fullmakter
vedkommende innehar gjennom tillitsverv og mister alle rettigheter i
Studentunionen, bortsett fra i fora hvor mistillitsvotumet og ekslusjonssak
behandles.
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Medlemskap
§9a

Alle studenter ved Høyskolen Kristiania som betaler kontingent til
Studentunionen er automatisk medlem av Studentunionen.

§9b

Studentunionens kontingent er på kr 250,- per student, per semester foruten
om Høyskolen Kristiania sine Nettstudier sine studenter som betaler kr 25,pr fag, per semester. Disse kan endres ved 2/3 flertall under
Generalforsamlingen.

§9c

Dersom en student ved Høyskolen Kristiania sier opp studiekontrakten eller
blir utvist fra Høyskolen Kristiania, vil dette føre til umiddelbar oppsigelse av
medlemskapet i Studentunionen.

§9d

Studenter må ha betalt kontingent til Studentunionen, for å ha stemmerett
ved Generalforsamling.

Organer og utvalg
Generalforsamlingen
§10a Generalforsamlingen er Studentunionens øverste organ. Kontrollkomiteen
kaller inn til Generalforsamling.
§10b Det skal avholdes (2) Generalforsamlinger hvert år.
§10c Generalforsamlingen er beslutningsdyktige med et antall stemmeberettigede
som stiller.
§10d Alle medlemmer i Studentunionen er møteberretigede, ved fremvist gyldig
studentbevis.
§10e Tillitsvalgte er møtepliktige.
§10f

Alle medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles av
Generalforsamlingen.

§10g Alle personer kan fremme ønske om observatørstatus i forkant av
Generalforsamlingen. Det foreligger Kontrollkomiteen å avgjøre dette.
§10h Forslag som ønsket behandlet av Generalforsamlingen må være tilsendt
Kontrollkomiteen innen to (2) uker før Generalforsamling.
§10i

Innkalling til generalforsamling skal sendes på e-post til alle studenter,
senest en uke før Generalforsamling.
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§10j

Kontrollkomiteen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt.

§10k Ved høstens Generalforsamling skal følgene saker behandles:
•

Konstituering av Generalforsamling
o Valg av ordstyrere
o Valg av referenter
o Valg av to (2) protokollunderskrivere
o Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler

§10l

•

Årsberetning fra Hovedstyret

•

Godkjennelse av budsjett for påløpende år

•

Arbeidsprogram for påløpende år

•

Valg av hovedstyre

•

Eventuelt

Ved vårens Generalforsamling skal følgene saker behandles:
•

Konstituering av Generalforsamlingen
o Valg av ordstyrere
o Valg av referenter
o Valg av to (2) protokollunderskrivere
o Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler.

•

Godkjennelse av årsregnskap og eventuelt revideringer av
budsjett.

•

Behandling av vedtekter.

•

Valg av Hovedtillitsvalgt for stedsbaserte studier.

•

Eventuelt

§10M Velferdstinget sitt Arbeidsutvalg får 1 delegat med stemmerett på
Generalforsamlingen til Studentunionen.

Ekstraordinær Generalforsamling
§11a Hovedstyret kaller inn til ekstraordinær Generalforsamling dersom et av
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følgene kriterier oppfølges:
•

Hovedstyret vedtar med 2/3 flertall.

•

Kontrollkomiteen gjør et enstemmig vedtak.

§11b Et hvert medlem av Studentunionen kan fremme forslag om ekstraordinær
Generalforsamling. Hovedstyret behandler og gjør vedtak i saken. Vedtak
fra Hovedstyret ankes til kontrollkomiteen.
§11c Kun saker som gjør det nødvendig med ekstraordinær Generalforsamling kan
behandles under møtet.
§11d Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal sendes ut en (1) uke før
møtet finner sted, på e-post til alle studenter. Innkallingen skal inneholde
sakspapirer til de saker som skal behandles, samt praktisk informasjon om
den ekstraordinære generalforsamlingen.
Hovedstyret
§12a Hovedstyret har ansvar for Studentunionen sin daglige drift og det
overordnede juridiske og økonomiske ansvaret.
§12b Hovedstyret skal bestå av minimum leder, nestleder og økonomiansvarlig.
§12c Sittende Hovedstyre kan anmode valgkomiteen til å lyse ut andre stillinger
som de anser som nødvendige for organisasjonen påfølgende år.
§12d Alle medlemmer i Hovedstyret, samt enstemmig Kontrollkomite kan kalle inn
til Hovedstyremøte.
§12e Hovedstyret kan invitere andre til å overvære Hovedstyremøter.
§12f

Dersom leder faller fra før Generalforsamlingen trer leders stedfortreder inn
inntil Generalforsamlingen velger ny leder.

§12g Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig har signaturrett på vegne av
Studentunionen. I tilfeller der en eller alle frafaller vedtar Hovedstyret
hvem som signerer for organisasjonen inntil nye personer er konstituert.
§12h Det skal foreligge statusrapporter til enhver innkalling til et
Hovedstyremøte.
Hovedledelsesmøte
§13a Hovedledelsesmøte skal fungere som et rådgivende organ for Hovedstyret.
§13b På Hovedledelsesmøte er Hovedstyret og Koordinatorer møtepliktige.
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Utvalgene og linjeforeninger
§14a Utvalgenes funksjon er å jobbe for studentenes interesse innenfor sine
respektive områder.
§14b Utvalgene skal utarbeide tilbud som gagner studentene og som er i tråd med
overordnet strategi.
§14c Hovedstyret har myndighet til å opprette eller nedlegge utvalg. Ved en
nedleggelse trengs det 2/3 flertall i Hovedstyret og rådføring hos
Koordinatorene og gjeldene utvalg. Det skal foreligge skjellig grunn for
nedleggelse.
§14d Utvalgsmedlemmene er pliktige til å delta på møter de er innkalt til. Ved
fravær trengs det skriftlig begrunnelse.
§14e Det skal foreligge statusrapporter til hver innkalling til Utvalgsmøte.
§14f

I Tillitsutvalgsledelsen skal det finnes minst en (1) representant per School,
hvorav disse er pliktige til å holde Tillitsutvalgsmøte for sine respektive
Schools, to (2) ganger per semester.

§14g Alle klasser ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania skal velge tillitsvalgte og
vararepresentanter ved studiestart.
Valgkomiteen
§15a Valgkomiteen består av to (2) medlemmer uten verv i Studentunionen i Oslo,
velges av sittende kontrollkomite, og ett (1) internt medlem av
Studentunionen.
§15b Valgkomiteen er saksforberedende organ for saken valg på
Generalforsamlingen.
§15c Valgkomiteen skal bistå alle kandidater med formalia tilknyttet valg,
herunder ikke ekskludert til, offentliggjøring av kandidatur, prosessen rundt
innstillingen og retten til å opprettholde kandidatur.
§15d Valgkomiteen skal kartlegge tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen for
å tydeliggjøre organisasjonens behov.
§15e Dersom et medlem av Valgkomiteen faller fra i løpet av perioden, vil det
være Kontrollkomiteen som fastsetter et nytt medlem.
Kontrollkomiteen
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§16a Kontrollkomiteen er Studentunionen sitt kontrollorgan er pliktige til å
kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes ånd og at
Generalforsamlingens vedtak blir iverksatt.
§16b Kontrollkomiteen skal bestå av tre (3) medlemmer. Disse skal ikke ha hatt
verv i Studentunionen det siste året. Ved tilfeller der det ikke finnes aktuelle
kandidater faller dette kriteriet.
§16c Kontrollkomiteen har tolkningsrett, hvorav tolkningene må være enstemmig i
organet.
§16d Kontrollkomiteens medlemmer har samlet eller enkeltvis rett til å møte i alle
Studentunionens organer. Kontrollkomiteen har talerett i alle saker, men
kan ikke uttale seg meningsbærende utover saker som gjelder
Kontrollkomiteens mandag og arbeidsoppgaver.
§16e Kontrollkomiteen konstitueres av Valgkomiteen.

Valgprotokoll
Valgbarhet
§17

Alle tillitsvalgte eller medlemmer av Studentunionen kan stille til valg ved
Generalforsamlingen. Alle valg gjennomføres ved akklamasjon eller skriftlig
valg, og velges med alminnelig flertall.

Personvalg på Generalforsamlingen
§18a Valgkomiteen redegjør for den generelle prosessen og
gruppesammensetningen rundt innstillingene for Generalforsamlingen.
§18b Valg foretas om Generalforsamlingen etter følgene prosedyre:
1.Valgkomiteen holder orientering om valgprosessen.
2. Valgkomiteen redegjør for helhetlig innstilling.
3. Valgkomiteen redegjør for innstillingen tilknyttet hvert enkelt verv før
valgprosedyre av enkelt verv.
4. Kandidater som ikke er innstilt annonserer sine motkandidatur, herunder
benkeforslag av egen eller tilstedeværende kandidat.
5. Kandidater holder sine valgtaler og besvarer spørsmål regulert av
forretningsorden.
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6. Skriftlig votering.
§18c Innstilte kandidater skal delta på Generalforsamlingen eller være tilgjengelig
for Generalforsamlingen. Valgkomiteen skal offentliggjøre innstillingene til
tillitsvervene senest tre (3) dager før Generalforsamlingen finner sted.
§18d Kandidater som ikke er innstilt, men som ønsker å opprettholde eller melde
sitt kandidatur, meddeler dette til Valgkomiteen senest tjuefire (24) timer
før Generalforsamlingens start. Valgkomiteen plikter til å orientere innstilt
kandidat om eventuelle motkandidater.
Votering av personvalg
§19

Personvalg skal alltid foregå skriftlig med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet skal hver kandidat holde ett minutts appell før det voteres på
nytt. Ved stemmelikhet for andre gang tiltrer innstilt kandidat.

Antall verv
§20

Personer kan ikke samtidig inneha mer enn ett (1) verv som velges av
Generalforsamlingen. Dette gjelder ikke valg av representanter til
Velferdstinget og Norsk Studentorganisasjon.

Valg til representasjonsmøter
§21

Hovedstyret innstiller på delegasjoner til herunder, men ikke ekskludert til,
Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte. Innstillingen skal legges frem for
Tillitsutvalgsledelsen som godkjenner eller endrer på delegasjonen.

Personvalg utenfor Generalforsamlingen
§22

Ved frafall eller manglende vedtak tilknyttet stillinger valgt under
Generalforsamlingen, gis det sittende Hovedstyret fullmakt til å konstituere
vervene. Dette gjelder også stillinger som ikke blir behandlet under
Generalforsamlingen. Valgkomiteen kan benyttes ved rekrutering innad i
organisasjonen dersom HR-ansvarlig og/eller Hovedstyret er inhabil.
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