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Vedtekter for Studentutvalget ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 

lærerutdanning.  

 

§ 1 Navn  

Utvalgets navn er Studentutvalget ved HSL-fakultet  

 

§ 2 Formål  

Studentutvalget ved HSL sin fremste oppgave er å ivareta studentenes interesser og fremme god 

studentvelferd.  Studentutvalget er det øverste studentpolitiske organet på HSL-fakultetet. 

Studentutvalget skal fungere som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen. 

Hovedoppgavene til Studentutvalget er å representere HSL-studentenes sak på fakultetsnivå, bidra 

med økonomisk støtte til studentarrangementer og finne studentrepresentanter til verv på fakultetet.   

 

§ 3 Allmøte  

Allmøte avholdes en gang per semester.   

Ekstraordinært allmøte avholdes hvis mer enn halvparten av studentutvalget ønsker det eller det 

foreligger krav med underskrift fra 150 studenter ved HSL-fakultetet.  

 

§ 3.1 Allmøtet skal  

• Godkjenne innkalling og dagsorden 

• Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere  

• Behandle sakene på dagsorden  

• Vedta budsjett på høstsemesteret 

• Godkjenne regnskap på våren 

• Ordinært velge representanter til SU-HSL jf. § 4 Medlemmer på 

vårsemesteret. Ethvert allmøte kan likevel gjennomføre nytt valg av Studentutvalg 

om ønskelig 

• Velge representanter til andre styrer og utvalg på HSL-fakultet 

 

§ 3.2 Gjennomføring av valg   

• Det velges 5 medlemmer og rollene blir bestemt innad i styret.   

• Antall og forutsetninger jf. § 4 Medlemmer  

• Kandidater velges med simpelt flertall av stemmeberettigede deltakere på 

allmøtet  

• Studenter ved HSL som har betalt semesteravgift og deltar på allmøtet er 

stemmeberettiget. 

• Dersom minst én i forsamlingen krever det skal det avholdes skriftlig valg   
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• Alle verv velges for 12 måneder   

• Kandidater skal gis anledning til en kort presentasjon  

§ 3.3 Supplering av verv 

Allmøtet kan gi Studentutvalget fullmakt til å supplere de verv som ikke blir fylt på 

allmøtet. 

 

§ 3.4 Vedtektsendringer  

Endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall av stemmeberettigede deltakere på 

allmøtet. 

 

§ 4 Medlemmer 

Studentutvalget skal bestå av 5 medlemmer. Alle medlemmer av studentutvalget må være tilknyttet 

fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Studentutvalget må velges på allmøte. 

Studentutvalget konstituerer seg selv.  

 

§ 4.1 Supplering av SU-HSL 

Dersom et medlem av Studentutvalget fratrer sitt verv i løpet av perioden innkalles det 

til et ekstraordinært allmøte for å supplere dette vervet. Supplering er da eneste sak 

som skal behandles på møtet. 

 

§ 4.2 Mistillit 

Mistillit kan stilles mot medlemmer av Studentutvalget, Studentutvalget som helhet 

eller andre studentrepresentanter som er valgt inn av allmøtet. Mistillit kan stilles hvis 

medlemmer grovt forsømmer sine verv, med dette menes at man ikke deltar på 

arbeidet som er forventet og som man er valgt inn i vervet for å gjøre. Det kan være 

gjennom å ikke delta på møter, eller å ikke kommunisere med andre i styret/utvalget 

man er valgt inn i. Mistillitsforslag kan stilles av 30 studenter som krever det skriftlig 

eller av flertallet i Studentutvalget. Dersom kravene for å stille mistillit er oppfylt, 

innkalles det til ekstraordinært allmøte. Mistillitsforslaget/ene er da eneste sak som 

skal behandles på møtet. For at mistillitsforslag skal bli vedtatt trengs det 2/3 flertall. 

 

§ 4.3 Honorar  

Vervet honoreres etter bestemmelse fra fakultetet. 

 

§ 5 Vervets varighet  

Studentutvalget velges for 12 måneder av gangen og tiltrer 1. august. 
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§ 6 Møtevirksomhet  

Studentutvalget skal etterstrebe å ha minst ett møte i måneden internt.  

Studentutvalget skal etterstrebe å ha minst ett møte i måneden med dekanatet.   

 

§7 Ansvarsområder 

 

§ 7.1 HSL-dagen 

Studentutvalget ved HSL har ansvaret for at HSL-dagen arrangeres. 

 

§ 7.2 SU-Kontoret 

Studentutvalget ved HSL har det overordnede ansvaret for driften av SU-kontoret, rom B0104. 

 

§ 7.3 Kontorplass for linjeforeninger 

Studentutvalget disponerer, og har det overordnet ansvaret for rommene B0101, B0102 og 

B0103. 

 

 


