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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 09.09.2022 - 11.09.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST1 00.03-22/23  

Gjelder Godkjenning av møteplan for sentralstyret 
2022/2023 

Vedlegg til saken: 1 
1. Tentativ saksliste for sentralstyret 2022/2023  2 

GODKJENNING AV MØTEPLAN FOR SENTRALSTYRET 2022/2023 3 

FORMÅL 4 

Godkjenne møteplan for sentralstyret (SST) 2022/2023 og orientere sentralstyret om når 5 

arbeidsutvalget (AU) planlegger å behandle de ulike sakene i løpet av perioden.  6 

SAKSPRESENTASJON 7 

I henhold til vedtektene fastsetter sentralstyret sin egen møteplan.  8 

Melde saker  9 

Både sentralstyrets medlemmer og medlemslagene kan melde saker til behandling i henhold til 10 

vedtektens § 5.4. Fristen for å melde en sak er 16 dager før møtet.  11 

Det er skrevet en veiledning til medlemslagene om hvordan de går frem for å melde en sak til 12 

sentralstyret: https://student.no/melde-sak  13 

Foreløpig innkalling og saksliste til sentralstyremøtene sendes ut tre uker før møtet. Endelig innkalling, 14 

saksliste og sakspapirer sendes ut én uke før møtet.  15 

Ekstraordinære sentralstyremøter  16 

Vedtektenes § 5.4 regulerer ekstraordinære sentralstyremøter:  17 

Arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og/eller et absolutt flertall av sentralstyrets medlemmer kan kalle inn 18 

til ekstraordinært sentralstyremøte. Innkalling til ekstraordinært sentralstyremøte skal skje med to ukers 19 

varsel. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet.  20 

VURDERING 21 

Tentativ saksliste  22 

Arbeidsutvalgets tentative saksliste for sentralstyremøtene er vedlagt som en orientering. Den 23 

beskriver hvilke saker arbeidsutvalget har planlagt å ta opp på hvilke møter.  24 

Arbeidsutvalget legger frem planen for at sentralstyret skal ha mulighet til å komme med innspill så 25 

tidlig som mulig.  26 

Sakslisten revideres fortløpende gjennom perioden, avhengig av hvilke saker det til enhver tid er behov 27 

for sentralstyret å behandle.  28 

https://student.no/melde-sak
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INNSTILLING 29 

 Sentralstyret godkjenner følgende møteplan for 2022/2023:  30 
o SST2 – 27. oktober 2022  31 
o SST3 – 2. - 4. desember 2022  32 
o SST4 – 24. - 26. februar 2023  33 
o SST5 – 13. april 2023  34 
o SST6 – 2. - 4. juni 2023  35 

 Tentativ saksliste for 2022/2023 tas til orientering.  36 
  37 
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VEDLEGG 1: GODKJENNING AV MØTEPLAN FOR SENTRALSTYRET 1 

2022/2023 2 

TENTATIV SAKSLISTE FOR SENTRALSTYRET 2022/2023 3 

 4 

Faste saker på alle sentralstyremøtene  5 

 Konstitueringssaker  6 

 Rapporter  7 

 Protokollsaker  8 

 Eventuelle resolusjoner  9 

SST2 – 27. oktober 2022  10 

 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2023  11 

 Valg av vedtektskomite  12 

 Resolusjoner oversendt fra landsmøtet  13 

SST3 – 2. - 4. desember 2022  14 

 Statsbudsjettprioriteringer 2024  15 

 Økonomirapport – orienteringssak  16 

 Spesifisert budsjett for NSO 2023  17 

 Endringsforslag til NSOs vedtekter  18 

SST4 – 24. - 26. februar 2023  19 

 Innstillinger til NSOs landsmøte 2023:  20 

 Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet 2023  21 

 Årsrapport for NSO 2022  22 

 Fondsdisponeringer 2022 (regnskap)  23 

 Rammebudsjett for NSO 2024  24 

 Handlingsplan for NSO 2023/2024  25 

 Revidering av politisk(e) plattform(er)  26 

SST5 – 13. april 2023 (dagen før landsmøtet)  27 

 Innstillinger til NSOs landsmøte 2023:  28 

 Konstitueringssaker  29 

 Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)  30 

SST6 – 2. - 4. juni 2023  31 

 Rapporter fra fagstrategiske enheter 2022/2023  32 

 Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet  33 

 Økonomirapport – orienteringssak  34 

 Revidering av miljø- og økonomireglement  35 
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