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VEDTEKTER FOR STUDENTSAMFUNNET I ÅS 

  

KAPITTEL 1. FORMÅL OG MEDLEMSKAP 

§ 1.1. STUDENTSAMFUNNETS FORMÅL 

Studentsamfunnet i Ås har til formål å fremme et godt kameratslig samvær mellom 

medlemmene sine. Ved foredrag, ordskifte og underholdning skal det virke til glede og 

utvikling for disse. 

  

§ 1.2. RETT TIL MEDLEMSKAP 

§ 1.2.1. Rett til å bli medlem av Studentsamfunnet har enhver som studerer eller er kandidat 

ved NMBU. Personer som på annen måte er knyttet til NMBU eller Studentsamfunnet, kan 

innvilges medlemskap av Samfunnsstyret. 

§ 1.2.2. Livsvarige støttemedlemmer har like fordeler og rettigheter som vanlige medlemmer 

av Studentsamfunnet i Ås, bortsett fra stemmerett på generalforsamling. For å bli livsvarig 

støttemedlem må man være ferdig som student ved NMBU eller på annen måte ha tilknytning 

til Samfunnet eller NMBU. Livsvarige støttemedlemmer er utelatt sin plikt til å være 

samfunnstjeneste. 

§ 1.3. ÆRESMEDLEMMER 

Den som har gjort Studentsamfunnet store tjenester, kan etter framlegg fra Samfunnsstyret bli 

valgt inn som æresmedlem. Slike framlegg skal gjøres kjent minst sju dager før det kan bli tatt 

opp til avstemming på generalforsamling, der det kreves minst to tredjedels flertall for å bli 

vedtatt. Ordskifte om framlegget er ikke tillatt. 

 

§ 1.4. MEDLEMSBEVIS 

Medlemmer av Studentsamfunnet er alle som har gyldig medlemsbevis. Medlemsbevis må 

ikke overdras eller lånes bort. Ethvert medlem må kunne legitimere seg når det vil gjøre bruk 

av sine rettigheter. Misbruk av medlemsbevis medfører ekskludering, jfr. § 6.1. 

  

§ 1.5. ADGANG TIL SAMFUNNSMØTER OG SAMFUNNSBYGNINGEN 

§ 1.5.1. Samfunnsstyret har rett til å gi ikke-medlemmer adgang til samfunnsmøter og 

Samfunnsbygningen mot en avgift som Samfunnsstyret fastsetter. 
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§ 1.5.2. Medlemmer av Studentersamfundet i Trondheim og VSF har samme medlemsfordeler 

som medlemmene av Studentsamfunnet i Ås, men har ikke stemmerett.  

§ 1.5.3. Ikke-medlemmer som får adgang til samfunnsmøtene i henhold til ovenstående, kan 

delta i ordskiftet, men har ikke adgang til å delta i avstemmingen. 

§ 1.5.4. For at studentforeninger eller -lag skal kunne benytte seg av retten til å leie rom 

gratis, skal minimum tre fjerdedeler (75 %) av medlemmene i laget eller foreningen være 

medlem av Studentsamfunnet. Medlemsliste leveres Samfunnsstyret innen 15. september i 

høstsemesteret og 15.februar i vårsemesteret. 

 

§ 1.6. KONTINGENT 

§ 1.6.1. Vanlige medlemmer betaler en kontingent som fastsettes av Kjernestyret etter 

innstilling fra Samfunnsstyret. Medlemskap kan tegnes for ett, tre eller fem år av gangen, med 

tilhørende kontingent. I tillegg skal det være adgang til å betale for et livsvarig 

støttemedlemskap med et engangsbeløp som fastsettes av Kjernestyret. 

§ 1.6.2. Et medlem kan søke Samfunnsstyret om å fryse sitt medlemskap under særskilte 

omstendigheter, dersom vedkommende ikke kan benytte sitt medlemskap i en gitt periode. 

 

§ 1.7. SAMFUNNET I ÅS TILKNYTNING TIL ANDRE ORGANISASJONER 

Studentsamfunnet i Ås er tilknyttet Frilynt Norge. 
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KAPITTEL 2. LEDELSE OG FORVALTNING 

§ 2.1. GENERALFORSAMLING 

§ 2.1.1. Studentsamfunnets høyeste myndighet er generalforsamlingen (GF). I vårsemesteret 

holdes GF innen utgangen av mars. I høstsemesteret holdes GF innen utgangen av oktober i 

ikke-UKEår. I UKEår holdes GF innen utgangen av november.  

§ 2.1.2 Innkalling til GF samt dagsorden skal være oppslått senest 14 dager på forhånd. 

Endringer av Studentsamfunnets vedtekter kan bare gjøres på GF. Forslaget til 

vedtektsendring må leveres Samfunnsstyret skriftlig og være bekjentgjort ved oppslag minst 

sju dager før GF holdes. Forslag til endret ordlyd av vedtektsforslag må være bekjentgjort ved 

oppslag senest tre dager før GF. Forslaget er vedtatt dersom det får to tredjedels flertall. 

Blanke stemmer regnes ikke som avgitte. 

§ 2.1.3. På GF kan alle saker som ikke står på dagsordenen, tas opp under eventuelt. Slike 

skal være meddelt møteledelsen skriftlig før møtets start, og de kan ikke tas opp til 

avstemming dersom en fjerdedel av de stemmeberettigede er imot det. 

§2.1.4. Sakslista til GF skal inneholde følgende: 

Vårens GF 

Sak 1 Godkjenning av dagsorden og møteinnkallelse 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og referenter 

Sak 4 Rapport for Studentsamfunnet i Ås for foregående år i henhold til vedtatt strategi 

Sak 5 Godkjenning av regnskap for Studentsamfunnet i Ås og revisors rapport 

Sak 6 Foreløpige rapporter for Studentsamfunnet i Ås våren 

Sak 7 Saker innkommet i henhold til gjeldende frister 

Sak 8 Orienteringssaker 

Sak 9 Valg (i hht. vedtekter)  

Sak 10 Eventuelt 

Høstens GF 

Sak 1 Godkjenning av dagsorden og møteinnkallelse 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og referenter 

Sak 4 Foreløpige rapporter for Studentsamfunnet i Ås høsten 

Sak 5 Strategi for Studentsamfunnet i Ås 

a) Godkjenning av Studentsamfunnets strategiske visjon (behandles hvert 3. år) 

b) Godkjenning av Studentsamfunnets langsiktige strategi (behandles hvert 3. år) 

c) Godkjenning av arbeidsprogram for kommende år (behandles hvert år) 

Sak 6 Godkjenning av budsjetter for Studentsamfunnet i Ås for kommende kalenderår 

Sak 7 Saker innkommet i henhold til gjeldende frister 

Sak 8  Orienteringssaker 
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Sak 9 Valg (i hht. vedtekter) 

Sak 10 Eventuelt 

 

§ 2.1.5. Regnskapet til UKA, Samfunnsstyret, Næringslivsutvalget, Tuntreet og Kjernestyret 

følger regnskapsåret. Regnskapet skal være revidert, og revisjonsrapport legges fram på 

førstkommende GF .  

§ 2.1.6. Dersom det kommer forslag til vedtektsendringer skal dette tas som egen sak. 

Bakgrunn for saken skal fremlegges for GF 

 

§ 2.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær GF holdes når Kjernestyret bestemmer det, eller når minst 30 medlemmer 

krever det. Den kunngjøres på samme måte som ordinær GF. Ekstraordinær GF kan bare 

behandle den eller de saker kravet om GF omfatter, og som er kunngjort ved innkallinga. 

 

§ 2.3. RESOLUSJONER 

Resolusjonsforslag skal være oppslått og levert Samfunnsstyret senest sju dager før GF eller 

Ekstraordinær GF, og endringsforslag til samme sak senest tre dager før GF eller 

Ekstraordinær GF. Studentsamfunnet kan ikke stryke slike forslag av dagsorden uten 

realitetsbehandling, med mindre det besluttes med to tredjedels flertall. Under behandlingen 

av resolusjonsforslag kan endringer som ikke angår innhold gjøres dersom ikke 

forslagsstilleren motsetter seg det. Ved resolusjonsbehandlingen skal det foretas en 

avsluttende votering der en voterer over om resolusjonsforslaget skal ansees som vedtatt. Et 

resolusjonsforslag er vedtatt dersom det får mer enn halvparten av de avgitte stemmer i denne 

valgomgang. Blanke stemmer anses ikke som avgitte. 

 

§ 2.4. AVSTEMMING  

Avstemming skjer i alminnelighet ved håndsopprekking. I tilfeller der GF ser det 

hensiktsmessig, kan avstemming utføres elektronisk. Skriftlig eller elektronisk avstemming, 

skal finne sted dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg av tillitsverv, se § 3.1.5. 

Avstemmingens åpning og avslutning skal erklæres av møtelederen. Utenfor dette tidsrom 

kan stemmegivning ikke skje. 

 

§ 2.5. MØTEPROTOKOLL  

Alle valg og vedtak i Studentsamfunnets GFføres i en særskilt protokoll. Protokollen er 

offentlig. 
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§ 2.6. STUDENTSAMFUNNETS KJERNESTYRE 

§ 2.6.1. Kjernestyret har øverste myndighet over Studentsamfunnets kjernesaker mellom GF 

og skal jobbe strategisk for å sikre en sunn og langsiktig forvaltning av Studentsamfunnet, 

dets økonomi og faste eiendom i henhold til vedtatt strategi. Ved begrepet kjernesaker forstås 

det i denne paragraf følgende: 

 Alle personalsaker 

 Alle investeringer med kostnadsramme over kr 15 000 

 Godkjenne budsjett for alle aktiviteter med kostnadsramme over kr 300 000 

 Sette resultatkrav for Studentsamfunnets øvrige styrer og organer 

 Utforme instrukser for Studentsamfunnets øvrige styrer og organer 

 Inngå kontrakter med kostnadsramme over 300 000,- som ikke allerede inngår i 

budsjettene til Safunnsstyret, UKEstyret, Tuntreet og Næringslivsutvalget. 

 Følge opp Studentsamfunnets formelle forpliktelser. Leder av Kjernestyret og et 

styremedlem kan i fellesskap signere på vegne av organisasjonen. Prokura er tildelt 

Samfunnsstyret, UKEstyret og Næringslivsutvalget ved «Reglementet for økonomiske 

disposisjoner for Studentsamfunnet i Ås». 

 Jobbe etter Studentsamfunnets vedtatte strategi, følge opp denne på et overordnet nivå og 

rapportere måloppnåelse i forhold til denne til GF.  

 Alle beslutninger som berører Studentsamfunnets faste eiendom. 

 Andre saker som anses prinsipielt og strategisk viktig for Studentsamfunnet  

 

§ 2.6.3. Kjernestyret disponerer leieinntekter og overskudd generert av UKEstyret, 

Samfunnsstyret, Tuntreet og Næringslivsutvalget. 

 § 2.6.4. Kjernestyret har et særskilt ansvar for å utføre strategiske utredninger i samarbeid 

med øvrige styrer og organer. 

§2.6.5. Kjernestyret skal drive aktiv datainnsamling og analyse, være et senter for 

organisasjonshukommelse ved Studentsamfunnet og skal til enhver tid ha oppdaterte 

instrukser og dreiebøker for alle funksjoner, samt rapporter, i sin besittelse. Kjernestyret har 

rett til å kreve at øvrige styrer og organer jevnlig leverer inn og oppdaterer slike dokumenter. 

§ 2.6.6. Kjernestyret består av sju medlemmer. Fire av disse er valgt direkte av 

generalforsamlingen, i henhold til § 3.4.1. De øvrige er sittende leder av Samfunnsstyret, 

sittende UKEsjef og sittende leder av Næringslivsutvalget. Sittende ansvarlig redaktør i 

Tuntreet har møte- og talerett i saker som direkte angår Tuntreet. 

§ 2.6.7. Kjernestyret konstituerer seg selv. Leder og leders stedfortreder velges blant de 

styremedlemmene som ikke er studenter. 

§ 2.6.8. Leder av Kjernestyret er bemyndiget til å motta og anlegge søksmål på vegne av 

Studentsamfunnet. 
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§ 2.6.9. Kjernestyret har øverste ansvar for saksgangen i behandlingen av konflikter mellom 

styrer, jfr. kapittel 4. Tvist mellom Kjernestyret og en eller flere av Studentsamfunnets øvrige 

styrer og organer skal avgjøres av GF. Om spørsmålet gjelder Studentsamfunnets faste 

eiendom, kreves to tredjedels flertall i GF for å fravike Kjernestyrets beslutning. 

  

§ 2.7. SAMFUNNSSTYRET 

§ 2.7.1. Samfunnsstyret består av sju medlemmer: leder, nestleder, arrangementssjef, 

konsertsjef, markedsføringssjef, økonomisjef og administrasjonssjef. Se for øvrig § 3.3 for 

valgordning. 

§ 2.7.2. Samfunnsstyret leder Studentsamfunnets daglige drift og representerer 

Studentsamfunnet utad. Styret er ansvarlig for at Studentsamfunnets vedtekter blir overholdt, 

og for at vedtak gjort av GF og Kjernestyret blir satt ut i livet. 

§ 2.7.3. Samfunnsstyret er vedtaksdyktig når minimum fem fast møtende styremedlemmer er 

til stede. Vedtak er fattet når et forslag får minimum fem stemmer. Leder har dobbeltstemme 

ved stemmelikhet i styret. 

§ 2.7.4. Styret skal sørge for god økonomisk styring, og for øvrig følge budsjetter vedtatt av GF. 

Samfunnsstyret skal følge Studentsamfunnets overordnede strategi og følge eventuelle retningslinjer 

gitt av Kjernestyret. Styret fremmer selv forslag til budsjett via Kjernestyret. Samfunnsstyrets 

økonomisjef er ansvarlig for å følge opp Tuntreets, Kjernestyrets og NUs økonomi.  

§ 2.7.5. Over all behandling av saker skal det føres protokoll. Protokollen skal underskrives 

av de styremedlemmene som er til stede. 

§ 2.7.6. Medlemmene av Studentsamfunnet har rett til å få alle opplysninger om vedtak i 

styret, med unntak av personalsaker, dersom de ber om dette. Vedtak som er av vesentlig 

betydning for medlemmene, gjøres kjent gjennom Tuntreet og refereres på GF. 

§ 2.7.7. Samfunnsstyret har myndighet til å ansette komitesjefer og medarbeidere i samtlige 

underordnede komiteer og ellers de medarbeidere de finner behov for. 

§ 2.7.8. Det vises ellers til arbeidsinstruks for Samfunnsstyret gitt av Kjernestyret. 

§ 2.7.9. Hvert medlem av Samfunnsstyret plikter å utarbeide skriftlig rapport til hjelp for sin 

etterfølger, samt sette denne inn i oppgaver og rutiner tilhørende vervet. 

§ 2.7.10. Styret gir skriftlige instrukser for alle som utfører dugnadsarbeid på 

Studentsamfunnet. Disse instruksene skal til enhver tid være oppdaterte og lett tilgjengelige. 

§ 2.7.11 Overkonserndirektør ansettes for et år om gangen av tidligere Overkonserndirektør 

og Samfunnsstyret. Konsernets øvrige medlemmer ansettes i samarbeid mellom 

Overkonserndirektør og Samfunnsstyret. 
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§ 2.7.12 Festmøtet med tilhørende komitéer har ansvaret for planlegging av arrangementer 

delegert av Samfunnsstyret. Den praktiske gjennomføring av arrangementer er delegert av 

Samfunnsstyret til Bodegakonsernet. 

§ 2.7.13 Samfunnsstyret finner i samråd med Arbeidsutvalget leder for Ringfestkomiteen. 

Dette gjøres før 1. september året før den respektive Ringfesten. 

§ 2.8. UKA I ÅS 

§ 2.8.1. UKA i Ås skal bidra til å fremme et godt og kameratslig samvær mellom 

medlemmene av Studentsamfunnet. UKA skal bidra til at Studentsamfunnets overordnede 

strategi blir oppfylt. 

§ 2.8.2. UKEstyret er sammensatt av UKEsjef, administrasjonssjef, revysjef, 

markedsføringssjef, økonomisjef, arrangementssjef, serveringssjef og salgssjef. 

§ 2.8.3. UKA i Ås skal budsjettere ut fra avkastingskrav satt av Kjernestyret. UKA legger selv 

fram budsjett og regnskap for GF, etter at disse er behandlet i Kjernestyret. 

§ 2.8.4. UKA i Ås skal bidra til opplysning og positiv blest omkring miljøet ved NMBU. 

§ 2.8.5. UKEarrangementet blir ledet av UKEstyret, som fungerer til nytt UKEstyre blir valgt. 

UKEstyret ledes av UKEsjefen. 

§ 2.8.6. UKEstyret er ansvarlig overfor Studentsamfunnet gjennom GF for de avgjørelsene 

som fattes, og plikter å informere om arbeidet. 

§ 2.8.7. UKEstyret er vedtaksdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall 

har UKEsjefen dobbeltstemme. 

§ 2.8.8 UKEstyret har myndighet til å velge ut komitesjefer og medarbeidere i samtlige 

underordnede blokker, og ellers de medarbeidere de finner behov for. 

 

§ 2.9. TUNTREET 

§ 2.9.1. Tuntreet er et organ for Studentsamfunnet i Ås. Tuntreet skal bidra til at 

Studentsamfunnets overordnede strategi blir oppfylt. 

§ 2.9.2. Tuntreets ledelse består av to redaktører. Den redaktøren med høyest ansiennitet er 

Tuntreets ansvarlige redaktør. 

§ 2.9.3. Tuntreet skal drive aktiv informasjon og opplysningsarbeid omkring aktiviteter og 

saker ved NMBU og Studentsamfunnet i Ås. 

§ 2.9.4. Tuntreet skal drive kritisk journalistikk omkring aktiviteter og saker ved NMBU og 

Studentsamfunnet i Ås. 
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§ 2.9.5. Tuntreet skal være en kanal for skribenter som ønsker å dele opplevelser og 

synspunkter med leseren. 

§ 2.9.6. Tuntreet budsjetterer ut fra avkastningskrav satt av Kjernestyret. Budsjett og regnskap 

for tuntreet skal legges frem for GF etter behandling i Kjernestyret. 

  

§ 2.10. NÆRINGSLIVSUTVALGET VED NMBU 

§ 2.10.1. Næringslivsutvalget (NU) skal være bindeleddet mellom Studentsamfunnet, 

universitetets studenter og næringslivet. NU skal bidra til at Studentsamfunnets overordnede 

strategi blir oppfylt. 

§ 2.10.2. NU skal arrangere karrieredag, næringslivsdag og andre karrierefremmende 

arrangementer for universitetets studenter. 

§2.10.3 Styret i Næringslivsutvalget består av leder og fem styremedlemmer: 

karrieredagsansvarlig, arrangementsansvarlig, administrasjonsansvarlig, 

markedsføringsansvarlig og sponsoransvarlig. 

§ 2.10.4. NU har myndighet til å velge ut de medarbeidere de finner behov for. 

§ 2.10.5. Sponsoransvarlig i NU leder Sponsorteamet, som er sammensatt av representanter 

på tvers av organene ved Studentsamfunnet i Ås og som skal koordinere all sponsorkontakt. 

Sponsorteamet rapporterer til Kjernestyret via NUs styreleder. 

§ 2.10.6. Det vises ellers til arbeidsinstrukser gitt av Kjernestyret.  

§ 2.10.7. NU budsjetterer ut fra avkastningskrav satt av Kjernestyret. Budsjett og regnskap for 

NU skal legges frem for GF etter behandling i Kjernestyret. 

 

§ 2.11. BELØNNINGSSYSTEM FOR ENGASJERTE PÅ SAMFUNNET 

§ 2.11.1. De som er bidragsytere i Studentsamfunnets daglige drift, er fordelt i fem 

hovedgrupper, rangert etter stigende grad av ansvar og belønning: medlemmer, funksjonærer, 

komitémedlemmer, komitésjefer og styremedlemmer. 

§ 2.11.2. Samfunnsstyret fastsetter hvilken dugnadsmengde og belønning som gjelder for 

Samfunnets medlemmer, funksjonærer, komitémedlemmer og komitésjefer gjennom instruks 

for disse. 

§ 2.11.3. Kjernestyret fastsetter hvilken belønning som gjelder for Samfunnsstyret. Deres 

oppgaver er nedfelt i Samfunnsstyreinstruksen. 

§ 2.11.4. UKEstyret regulerer selv belønningssystemet for sine engasjerte under UKA. 

Belønningssystem for de som er engasjert i UKEorganisasjonen utenom selve UKA, avtales 

med Samfunnsstyret og Kjernestyret. 
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KAPITTEL 3. VALG 

§ 3.1. VALGPROSEDYRE 

§ 3.1.1. Kandidater velges inn med alminnelig flertall. 

§ 3.1.2. Alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer, blanke stemmer 

medberegnet. 

§ 3.1.3. Simpelt flertall menes flertall, men ikke over halvparten av de avgitte stemmer, 

blanke stemmer medberegnet. 

§ 3.1.4. Periodene er 1.januar-30.juni og 1.juli-31.desember. 

§ 3.1.5. Alle valg av kandidater på GF skal foregå ved hemmelig valg. 

  

§ 3.2. VALGNEMNDA 

§ 3.2.1. Valgnemnda skal finne egnede kandidater til de verv som velges av GF. 

§ 3.2.2. Valgnemnda består av fem medlemmer. To av disse velges på GF i høstsemesteret, og 

to velges på GF i vårsemesteret. Valgnemndas siste medlem, og leder, er Studentsamfunnets 

administrasjonssjef. Funksjonstida for valgnemndas medlemmer er ett år. 

§ 3.2.3. Administrasjonssjefen har ansvaret for å samle valgnemnda første gang før hver GF. 

Samfunnsstyret har ansvaret for å ajourføre liste over hvilke verv som skal fornyes, og å sørge 

for at valgnemnda får denne listen. Valgnemnda skal arbeide etter instrukser gitt av 

Samfunnsstyret. 

§ 3.2.4. På GF kan det stilles benkeforslag til samtlige verv som velges av GF, i henhold til 

frister fastsatt av møteledelsen på GF. 

 

§ 3.3. VALG AV SAMFUNNSSTYRE 

§ 3.3.1. GF velger styremedlemmer på områdene leder, nestleder, arrangement, konsert, 

markedsføring, økonomi og administrasjon. 

§ 3.3.2. På GF om høsten velges nestleder, arrangementssjef, administrasjonssjef og 

konsertsjef. Om våren velges leder, økonomisjef og markedsføringssjef. Alle velges for to 

perioder unntatt økonomisjef som velges for tre perioder. Den første perioden er økonomisjef 

assistent for sittende økonomisjef og har ikke stemmerett i samfunnsstyret. Styremedlemmene 

fungerer til nye styremedlemmer er valgt. 

§ 3.3.3. Styremedlemmene velges på individuelt grunnlag. Først foretas valg av leder. Videre 

rekkefølge på valg av verv avgjøres på grunnlag av hvor mange kandidater som stiller til hvert 

enkelt verv. Dette gjelder alle som har varslet valgnemnda at de stiller til valg før GF starter. 
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Det vervet med flest kandidater velges først. Ved likt antall kandidater til to eller flere verv 

foretas loddtrekning av møteledelsen på GF. Talerekkefølgen til kandidatene ved 

presentasjon, inkludert benkeforslag, trekkes av møteledelsen på GF. 

§ 3.3.4. På stemmeseddelen, hvis ikke elektronisk valg, påføres navnet på kandidaten til det 

aktuelle vervet. Det påføres kun ett navn per verv. Dersom det er flere enn to kandidater, og 

ingen får alminnelig flertall av stemmene i første valgrunde, går de to kandidatene med flest 

stemmer videre til andre valgrunde. Dersom ingen av kandidatene får alminnelig flertall etter 

andre valgrunde, åpnes det for en ny runde med spørsmål til kandidatene, og det foretas 

omvalg i en tredje og siste valgrunde. Dersom fortsatt ingen av kandidatene får alminnelig 

flertall, vil valget utsettes til ekstraordinær GF, og valgnemnda skal etter beste evne forsøke å 

skaffe flere egnede kandidater til valg. 

§ 3.3.5. Resultatet av valget av hvert enkeltverv skal offentliggjøres for GF før en starter 

presentasjon av kandidater og valg av neste verv. 

§ 3.3.6. En annen valgordning kan vedtas som prøveordning, for to semester, med 

tilbakekallingsrett etter ett semester. Et vedtak om tilbakekalling krever simpelt flertall. 

 

§ 3.4. VALG AV KJERNESTYRE OG OPPNEVNELSE AV REPRESENTANTER TIL 

SAMEIESTYRET 

§ 3.4.1. Studentsamfunnets GF velger fire styremedlemmer til Kjernestyret. Tre av disse skal 

velges blant samfunnsmedlemmene som ikke er aktive studenter. Et medlem skal være 

student og bør tidligere ha innehatt sentrale verv ved Studentsamfunnet i Ås.  To av 

medlemmene som ikke er aktive studenter, velges på høstens GF i partallsår. Det siste av 

medlemmene som ikke er aktiv student, velges på høstens GF i oddetallsår. Disse tre sitter for 

to år av gangen. Studentrepresentanten velges på GF hver vår, for et år av gangen. 

§ 3.4.2. I Sameiestyret for Samfunnsbygningen er Samfunnsstyrets leder fast oppnevnt. Den 

andre representanten  oppnevnes blant de eksterne i Kjernestyret. 

 

§ 3.5. VALG AV UKESTYRE  

§ 3.5.1. UKEstyret skal velges på GF våren i oddetallsår. UKEstyret velges etter samme 

valgordning som for valg av Samfunnsstyre (jfr. § 3.3.3, 3.3.4, og § 3.3.5.). Om det ikke lar 

seg gjøre å få fylt vervene da, må de velges på ekstraordinær GF innen 1. oktober samme år. 

§ 3.5.2. Arbeidet med UKA i Ås skal følge den UKEinstruks som til enhver tid gjelder. 

UKEinstruksen utformes av Kjernestyret, og skal revideres før vårens GF i oddetallsår. 

 

 § 3.6. VALG ANDRE TILLITSVERV 

§ 3.6.1. To Tuntreredaktører velges for ett år. En på GF om høsten, og en på GF om våren. 
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§ 3.6.2. Fire personer til valgnemnda velges for ett år. To velges om høsten, to om våren. 

§ 3.6.3. Representanter til Kjernestyret (jfr. § 3.4.1). 

§3.6.4 Leder, karrieredagsansvarlig, administrasjonsansvarlig og markedsføringsansvarlig i 

NU velges på høstens GF. Sponsoransvarlig og arrangementsansvarlig velges på vårens GF. 

Alle velges for to perioder. 

§ 3.7. FORFALL OG FRITAKELSE ETTER VALG 

Valgte innehaver av tillitsverv skal fritas for dette når de skal flytte fra stedet og skriftlig 

krever det. Ellers kan fritakelse for et tillitsverv etter mottatt valg bare innrømmes av 

Studentsamfunnet i vanlig møte, og bare når valget er for lengre tid enn ett semester og 

vedkommende selv har sendt skriftlig og begrunnet anmodning om å bli fritatt. Inntreffer et 

uforutsett forfallstilfelle etter at noen har mottatt et verv, kan nyvalg finne sted etter at 

Samfunnsstyret har fått skriftlig beskjed om forfallet. Dersom det er varamedlem til vervet, 

rykker denne opp, og det velges nytt varamedlem. 
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KAPITTEL 4 . KONFLIKT OG MISTILLITSSAKER  

§ 4.1. SAKSANSVAR 

Kjernestyret har saksansvar i konflikter/mistillitssaker mellom de tillitsvalgte ved 

Studentsamfunnet i Ås. 

 

§ 4.2. OPPRETTELSE AV MISTILLITSSAKER  

Kjernestyret oppretter en mistillitssak når en part fremmer mistillit mot en annen part. 

 

§ 4.3. MEKLING 

En konflikt/mistillitssak søkes først løst ved mekling.  Leder av Kjernestyret eller en annen 

som Kjernestyret bestemmer, innkaller partene til mekling så snart det er opprettet en 

mistillitssak. 

 

§ 4.4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 4.4.1. Dersom saken ikke blir løst ved mekling, skal leder av Kjernestyret innkalle til 

Ekstraordinær GF for å avgjøre saken, jfr. § 4.5 og 4.6 under og lovenes bestemmelser om GF 

og Ekstraordinær GF. 

§ 4.4.2.  De berørte parter i saken er inhabile, og skal ikke delta i den direkte håndtering av 

saken (innkalling, saksforberedelse, møteledelse osv.). 

  

§ 4.5. SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

MISTILLITSSAKER 

§ 4.5.1. Det er Kjernestyret som er saksforbereder i mistillitssaker. 

§ 4.5.2. De berørte parter i mistillitssaken leverer sine skriftlige innlegg om saken til leder av 

Kjernestyret. Leder av Kjernestyret kan også anmode partene om ytterligere 

informasjon/dokumentasjon hvis det er nødvendig for å få saken best mulig opplyst. 

§ 4.5.3. Sakspapirene til Ekstraordinær GF i mistillitssaker skal minimum inneholde følgende: 

 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 Godkjenning av møteledelse  

 Mistillitssak  

 Innlegg fra anklagede part  
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 Innlegg fra anklaget part  

 

§ 4.6. SAKSGANG PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

MISTILLITSSAKER 

§ 4.6.1. Partene i mistillitssaken tillates ett muntlig innlegg hver, på maks fem minutter. 

Anklagende part holder framlegg først, deretter den anklagede parten. Dersom en part i saken 

består av to eller flere personer, velger denne gruppa selv én person til å føre ordet for seg. 

§ 4.6.2. Etter hvert innlegg åpnes det for spørsmål, etter følgende regler: 

 Motparten får først mulighet til å stille spørsmål, maks tre minutter.  

 Deretter kan salen stille spørsmål, maks ti minutter.  

 Hvert spørsmål skal være på maks ett minutt.  

 Den spurte gis maks tre minutter til å svare på hvert spørsmål.  

 Hvert spørsmål skal besvares før nytt spørsmål blir stilt.  

 Det gis ikke anledning til replikker på svarene.  

§ 4.6.3. Etter at alle parter har fått sine innlegg og spørsmålsrundene er over, skal de 

involverte partene forlate lokalet. 

§ 4.6.4. Når de involverte partene har forlatt lokalet, åpnes det for ordskifte. Vanlige regler for 

ordskifte på GF gjelder. Ordstyrerne setter strek når de anser at ordskifte har vart tilstrekkelig 

lenge. 

§ 4.6.5. Etter at ordskifte er over går den Ekstraordinære GF til avstemning rundt 

mistillitsforslaget. De involverte partene gis muligheten til å komme inn i lokalet igjen, og de 

kan delta i avstemningen. 

§ 4.6.6. Vedtaksforslaget fra anklagende part lyder: «Generalforsamlingen løser [kandidatens 

navn] fra sin stilling med umiddelbar virkning.» 

§ 4.6.7. Den anklagede part kan kun løses fra sin stilling dersom det er over 50 % flertall i 

salen for dette. Ved opptelling anses blanke stemmer som ikke avgitte.  

§ 4.6.8. Stemmegivningen skjer ved hemmelig avstemning. 

§ 4.6.9. Eventuelt valg av ny kandidat eller nye kandidater skal skje på ny Ekstraordinær GF, 

tidligst 14 dager etter den Ekstraordinære GF der mistillitsspørsmålet avgjøres. Dersom leder 

av Kjernestyret finner at det haster for mye med å få valgt ny kandidat eller nye kandidater, 

settes opp en siste sak på agendaen kalt «Eventuelt valg» på samme Ekstraordinære GF som 

den der mistillitsspørsmålet avgjøres. Habile personer i Valgnemnda skal finne kandidater til 

et slikt valg før GF. Kandidaturer skal holdes hemmelig fram til mistillitsspørsmålet er 

avgjort.  For øvrig gjelder vanlige regler for Ekstraordinær GF og GF. 

§ 4.7. KONFLIKTER MELLOM STYRER 
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Konflikter mellom styrer behandles på samme måte som beskrevet i §4.1–4.6 ovenfor, med 

følgende unntak: § 4.6.6  
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KAPITTEL 5. STRAFFEVEDTEKTER  

§ 5.1. SANKSJONER 

Alle medlemmer og besøkende ved Studentsamfunnet i Ås plikter å følge “Ordensreglement 

ved Studentsamfunnet i Ås”. Ved brudd på denne plikter man å underrette seg de sanksjoner 

som blir gitt. 
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KAPITTEL 6. OPPLØSNING 

§ 6.1. OPPLØSNING 

Oppløsning av Studentsamfunnet kan bare vedtas på ordinær GF med to tredjedels flertall. 

Avstemmingen foretas skriftlig. Forslag om oppløsning må være gjort kjent for medlemmene 

minst 14 dager før GF. Blir oppløsninga vedtatt, holdes ekstraordinær GF en måned senere. 

For at Studentsamfunnet i Ås skal kunne oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels 

flertall. Sammenslutning med andre lag eller Studentsamfunn anses ikke som oppløsning. 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette treffes etter 

bestemmelse om lovendring.  I tilfelle oppløsning tilfaller Studentsamfunnets eiendeler 

Studentskipnaden i Ås. Disse midlene kan kun benyttes til å opprette et nytt Studentsamfunn i 

Ås. 

 


