
Allmøte for studenter ved fakultet for naturvitenskap 19.10.2020  
Endringsforslag til gjeldende vedtekter og stillingsinstrukser  
  
Grønn skrift markerer tekst som legges til  
Rød skrift markerer tekst som fjernes  
  
Forslag 1 (Vedtektsendringer)  

Angår vedtektene som helhet                                                                                          Foreslått av FTV-ene  

 
§3 Gjennomføring av møter i Studentrådet NV  
  
Endres:  
§3.2 Møte  
Studentrådet NV skal ha minimum tre møter i semesteret, og skal etterstrebe å avholde disse hver 
tredje uke. Møtevirksomhet skal unngås i eksamensperioden og ferier så langt det lar seg 
gjøre. Møteleder internkonstitueres av FTV-ene ...  
  
Begrunnelse:   
Slik §3.2 er skrevet i dag risikerer man at et studentråd som kun har planlagt tre møter i løpet av et 
semester må ha disse med akkurat tre ukers mellomrom, som i praksis er vanskelig og lite 
hensiktsmessig å gjennomføre. Det legges også til at Studentrådet skal unngå møtevirksomhet i 
eksamensperioder og ferier så langt det lar seg gjøre, som er viktig å ha med ettersom Studentrådet i all 
hovedsak består av studenter.  
_____________________________________________________________________________________
  
§3 Gjennomføring av møter i Studentrådet NV og §5 Avstemming  
  
Legges til:  
§3.3 Avstemming  
Alle medlemmer av Studentrådet NV har én stemme hver på saker der votering er nødvendig. Alle 
vedtak fattes ved simpelt flertall der annet ikke er spesifisert. For å være vedtaksdyktig må 2/3 av 
Studentrådet NV sine medlemmer være til stede når saken behandles i Studentrådet NV og når det skal 
voteres.  
  
Strykes:  
§5 Avstemming  
I sin helhet  
  
Begrunnelse:   
Her fjernes egentlig ingenting, men innholdet fra §5 flyttes til §3, da §5 gjelder avstemmingsregler som i 
sin helhet kun er gjeldende for Studentrådet NV sine møter og hører derfor naturlig under §3. Det finnes 
egne avstemmingsregler for Allmøtet under §6.  
  
Redaksjonelle endringer tilknyttet forslaget: Påfølgende paragrafer endrer naturlig nummerering 
dersom forslaget vedtas.  

 



_____________________________________________________________________________________
  
§6 Allmøte  
  
Endres:  
§6.1 Funksjon og myndighet  
… Allmøtet kan med 2/3 kvalifisert flertall vedta endringer i dagsorden. Det kan ikke fattes vedtak …  
  
Strykes:  
§6.1 Funksjon og myndighet  
… Innkalling med foreløpig saksliste skal være offentliggjort minst 7 virkedager før allmøtet. 2 saker …  
  
Begrunnelse:   
Kvalifisert flertall er definert som 2/3 flertall, og endringen har dermed ingen praktiske følger. Denne 
spesifiseringen kan imidlertid gjøre vedtektene enklere å tolke til fremtidig bruk. Det fjernes også “2” 
fra “2 saker”, da det åpenbart er en feil som har blitt liggende uten hensikt.  
_____________________________________________________________________________________ 

§7 Vedtektsendringer  
  
Endres:   
§7.1 Vedtektsendringer  
Endringer i disse vedtektene krever 2/3 kvalifisert flertall på allmøte.  
  
§7.2 Nedleggelse  
Studentrådet NV kan kun legges ned ved 2/3 absolutt kvalifisert flertall på to påfølgende allmøter.  
  
Begrunnelse:   
Kvalifisert flertall er definert som 2/3 flertall, og endringen i §7.1 har dermed ingen praktiske følger.   
  
Absolutt flertall er definert ved at man teller alle tilstedeværende stemmeberettigede i en 
avstemming. Blanke og avholdende stemmer teller da mot 
forslaget. Endring til absolutt kvalifisert flertall i §7.2 begrunnes med at det ikke er 
ønskelig at Studentrådet NV skal kunne nedlegges i tilfellet der en stor del av forsamlingen 
stemmer avholdende, det vil si ikke har en mening om forslaget. Den foreslåtte endringen vil sikre at 2/3 
av alle tilstedeværende stemmeberettigede må stemme for et forslag om nedleggelse to påfølgende 
allmøter på rad for at Studentrådet skal kunne nedlegges.  
_____________________________________________________________________________________ 

 §8 Iverksetting og gyldighet  
  
Endres:  
§8.1 Iverksetting  
Vedtektsendringene vedtatt på allmøtet trer i kraft umiddelbart etter allmøtet heves.  
  
Begrunnelse:  



Her fjernes spesifikk dato for iverksetting av vedtektsendringer til fordel for en generell iverksetting etter 
allmøtet heves. I praksis gjør §8.1 per nå det nødvendig å endre dato i paragrafen ved hvert allmøte 
der vedtektsendringer blir vedtatt.  

  
  
 

  
Forslag 2 (Endringer i stillingsinstruks FTV ved NV)  

Angår stillingsinstruksen som helhet                                                                               Foreslått av FTV-ene  

 
3 Arbeidsoppgaver  
  
Endres:  
3.1 Obligatoriske  
…   
• Er ressursperson for de tillitsvalgte i Studentrådet NV ...  
• Skal sette av 4 timer i uken der man er tilgjengelig for fakultetets studenter  
• Er studentenes ansikt utad ...  
• Har ansvar for at Studentrådet NV har minst én representant på Studenttingets møter.  
• Har ansvar for at FTV-er møter på formøter til styremøte, samt sentrale formøter i regi av 
studenttingets arbeidsutvalg.  
• Har ansvar for at studenttillitsvalgte til enhver tid ...  
  
3.2 Oppgaver som fordeles  
…   
• Har ansvar for at det sitter representanter i HMS-årsmøtet på fakultetet  
• Leder studentrådsmøtene. …  
  
Begrunnelse:  
Det første punktet som foreslås endret i 3.1 er en omskriving fra det som tidligere ble kalt “kontortid”, til 
en mer generell beskrivelse. Ettersom “kontortid” er et av mange ord FTV-ene kan bruke for den tiden de 
er tilgjengelige så er hensikten med forslaget å få frem det generelle kravet om 4 timer i stedet.   
De to påfølgende punktene som foreslås i 3.1 er en splitting av ett tidligere punkt, som i seg selv ikke var 
en korrekt beskrivelse av FTV-enes obligatoriske arbeidsoppgaver.  
Studentrådet NV har en avtale med Studenttinget som sier at Studentrådet NV, og ikke utelukkende FTV-
er slik det tidligere stod beskrevet, er pålagt å gå i deres møter. Det andre punktet foreslås også endret 
slik at FTV-er møter i sentrale formøter, og ikke bare formøter til Utdanningsutvalget. Dette er normen i 
dag, og det forventes at FTV-er møter i alle sentrale formøter.  
  
Endringen i 3.2 foreslås for å tilpasse seg den nåværende situasjonen da HMS-utvalget er lagt ned og det 
i stedet er opprettet et HMS-årsmøte.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
5 Møter  
  
Endres:  



…  
• Utdanningsutvalget på NV  
• Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen  
• Studentrådet for Ingeniørutdanningen  
• Formøter til Utdanningsutvalget  
...  
  
Begrunnelse:  
Studentrådet for Ingeniørutdanningen er et etablert råd der FTV NV stiller med én 
representant. Tidligere har kun Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen stått oppført, da som 
“Studentrådet siv.ing.”, som er en forkortelse av det offisielle navn for rådet. Endringen foreslår et punkt 
for hvert av møtene.  
_____________________________________________________________________________________
  
7 Ikrafttredelse  
  
Endres:  
Stillingsinstruksen trer i kraft umiddelbart etter allmøtet heves.  
  
Begrunnelse:  
Her fjernes spesifikk dato for når instruksen trer i kraft til fordel for en generell ikrafttredelse etter 
allmøtet heves.  
  

 
8 Endringer  
  
Endres:  
Endringer av stillingsinstruksen må vedtas ved alminnelig flertall på allmøte.  
  
Begrunnelse:  
Her foreslås alminnelig flertall over simpelt flertall som tidligere har vært tilfellet. Endringer ved 
alminnelig flertall krever at over 50% av de stemmeberettigede må stemme for, i motsetning 
til endringer ved simpelt flertall som kun krever at alternativet som fikk flest stemmer vedtas. Denne 
endringen foreslås for å sikre større enighet blant allmøtets medlemmer om stillingsinstruksene, da 
dette er dokumenter som vanligvis er veletablerte og viktige for FTV-enes drift.   
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag 3 (Endringer i stillingsinstruks ITV ved NV)  

Angår stillingsinstruksen som helhet                                                                               Foreslått av FTV-ene  

 
3 Arbeidsoppgaver  
  
Endres:  
…   
• Informasjonspliktig overfor allmøtene ved fakultetet ...  
• Skal sette av 1 time i uken der man er tilgjengelig for fakultetets studenter, etter avtale med FTV-ene, 
på studentrådskontoret, linjeforeningslokaler eller en annen plass som tjener formålet  
• Fungerer som HMS-representant ...  
  
Begrunnelse: Se forslag 2, begrunnelse for endringer i punkt 3.1  
_____________________________________________________________________________________
  
6 Ikrafttredelse  
  
Endres:  
Stillingsinstruksen trer i kraft umiddelbart etter allmøtet heves.  
  
Begrunnelse: Se forslag 2, begrunnelse for endringer i punkt 7  
_____________________________________________________________________________________
  
7 Endringer  
  
Endres:  
Endringer av stillingsinstruksen må vedtas ved alminnelig flertall på allmøte.  
  
Begrunnelse: Se forslag 2, begrunnelser for endringer i punkt 8  
  

  
 


