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VALG AV VEDTEKTSKOMITE 1 

FORMÅL 2 

Velge medlemmer til Norsk studentorganisasjons (NSO) vedtektskomite (VTK). 3 

SAKSPRESENTASJON 4 

Vedtektene er det øverste styringsdokumentet til NSO. Her reguleres alt fra formålet med NSO til 5 

måten organisasjonen er bygd opp, og hvem som tar hvilke beslutninger. 6 

Fra vedtektenes § 11.2 Vedtektskomite: 7 

Vedtektskomiteen skal motta alle forslag til endringer av vedtektene og innstille disse til 8 

 landsmøtet. Vedtektskomiteen kan om nødvendig fremme omforente forslag. 9 

Vedtektskomiteen består av tre personer. 10 

Valgkomiteen innstiller på et helhetlig forslag til vedtektskomite, jf. vedtektenes § 10.3.2. Valget 11 

gjennomføres som preferansevalg. 12 

En stiller til vedtektskomiteen ved å fylle ut et elektronisk kandidatskjema på student.no. For å bli 13 

vurdert av valgkomiteen må en stille innen 12. oktober klokken 23:59. Endelig frist for å fremme 14 

eller trekke kandidatur er 26. oktober 2022 klokken 23:59. 15 

Alle innkomne kandidatpresentasjoner gjøres tilgjengelig på student.no. 16 

Valgkomiteen har ytret ønske om at det skal ses på muligheter for at kandidatene som stiller til 17 

vedtektskomiteen skal ha anledning til å presentere seg selv for sentralstyret gjennom digital 18 

deltakelse på sentralstyremøte 2. 19 

Arbeidsutvalget har sett på muligheten for å gjennomføre en slik løsning og mener det vil være 20 

organisatorisk og praktisk utfordrende. 21 

 En slik ordning vil kunne gi ulike forutsetninger for å stille til valgene, basert på hvem som har rett 22 

til å få dekket reise og opphold og kan delta fysisk, og dem som ikke har det. 23 

Arbeidsutvalget foreslår derfor ikke at det åpnes opp for kandidatpresentasjoner av kandidatene til 24 

vedtektskomiteen, annet enn de skriftlige kandidatskjemaene sentralstyret vil få tilgang til og 25 

valgkomiteens fremleggelse av innstilling.  26 
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Ønsker sentralstyret å endre organisasjonens praksis, og la kandidatene til vedtektskomiteen få 27 

muligheten til å presentere seg for sentralstyret digitalt må det settes av mer tid til behandlingen av 28 

saken. Arbeidsutvalget vil i så tilfeller anbefale sentralstyret å innvilge alle kandidater talerett. 29 

 30 

INNSTILLING 31 

Valgkomiteens innstilling til vedtektskomite legges frem på møtet.  32 


