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Landsmøtet Sakspapir 

 

Møtedato 21.04.2022 - 24.04.2022 

Ansvarlig Sentralstyret 

Saksnummer LM12 00.05-22  

Gjelder Godkjenning av saksliste 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til saksliste  2 
2. Tilleggsforslag til sakslisten 3 

GODKJENNING AV SAKSLISTE 4 

FORMÅL 5 

Godkjenne endelig saksliste til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2022. 6 

SAKSPRESENTASJON 7 

Vedtektene definerer landsmøtets oppgaver: 8 

§ 4.8 Landsmøtets oppgaver 9 

§ 4.8.1 Landsmøtet skal behandle følgende: 10 

 Landsmøtet skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.1.11 

 Landsmøtet godkjenner Norsk studentorganisasjons regnskap.12 

 Landsmøte godkjenner Norsk Studentorganisasjons årsrapport.13 

 Landsmøtet kan vedta uttalelser og resolusjoner. Uttalelser og resolusjoner foreldes etter 14 

seks år, med mindre de aktivt fornyes.15 

 Andre innkomne saker16 

 17 

§ 4.8.2 Landsmøtet skal gjennomføre valg av: 18 

 Verv nevnt i § 13.7 19 

 Midlertidige landsmøteverv 20 

 Revisor 21 

Styringsdokumenter som skal vedtas av landsmøtet: 22 

§ 3.1 Styringsdokumenter som vedtas av landsmøtet 23 

Dokumenter som er vedtatt av landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre 24 

organer i organisasjonen. Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av 25 

de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 26 

Landsmøtet vedtar følgende dokumenter: 27 

 Vedtekter 28 

 Prinsipprogram 29 

 Handlingsplan 30 
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 Rammebudsjett 31 

 Politiske plattformer 32 

 Etiske retningslinjer 33 

Verv som velges av landsmøtet i henhold til § 13.7: 34 

 Sentralstyret 35 

 Arbeidsutvalget 36 

 Politiske komiteer 37 

 Kontrollkomiteen 38 

 Valgkomiteen 39 

Saksgangen frem mot landsmøtet  40 

Foreløpig saksliste til landsmøtet ble vedtatt på sentralstyremøte 2, 28. oktober 2021. De fleste 41 

sakene ble innstilt på sentralstyremøte 4, 4. - 6. mars 2022.  42 

Resterende saker til landsmøtet blir innstilt på sentralstyremøte 5, 20. april 2022.  43 

Foreløpig saksliste ble sendt ut sammen med innkallingen til landsmøtet, 24. februar, åtte uker før 44 

landsmøtet.  45 

Fristen for å melde nye saker til landsmøtet var 10. mars, seks uker før landsmøtet.  46 

Dersom saker som ikke ble meldt inn innen 10. mars skal behandles av landsmøtet, må disse 47 

vedtas tatt inn på sakslisten med kvalifisert flertall i henhold til vedtektenes § 4.7.  48 

Innstillinger til landsmøtet  49 

Kontrollkomiteen innstiller på godkjenning av regnskap. Valgkomiteen innstiller på valg. 50 

Vedtektskomiteen innstiller på innkomne endringsforslag til vedtektene. Prinsipprogramkomiteen 51 

innstiller på prinsipprogrammet. Sentralstyret innstiller i de øvrige sakene.  52 

Tilleggsforslag til sakslisten  53 

Det har kommet inn et tilleggsforslag til sakslisten. Forslaget ble sendt inn innen fristen for å melde 54 

nye saker til landsmøtet. Forslaget ligger ved som vedlegg 2. Sentralstyret innstiller på at saken 55 

ikke behandles. Bakgrunnen for dette er at sentralstyret anser saken som en av de økonomiske 56 

sakene som best tas på det årlige sentralstyremøte 6, og er en av de løpende vurderingene som 57 

kan gjøres av sentralstyret i samarbeid med kontoret. Hvis man ser at et slikt vedtak kan få mulig 58 

uheldige konsekvenser for medlemslag kan det også løftes til ledersamlinger eller andre uformelle 59 

organer for å få dette belyst. 60 

INNSTILLING 61 

 Sakslisten godkjennes.  62 

 Tilleggsforslaget i vedlegg 2 avvises.   63 

  64 
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VEDLEGG 1: GODKJENNING AV SAKSLISTE 1 
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LM12 00.07-22 Godkjenning av redaksjonskomiteer 

LM12 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 

LM12 01.01-22 Rapport arbeidsutvalget 

LM12 01.02-22 Rapport komiteer 

LM12 01.03-22 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2021 

LM12 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 

LM12 02.01-22 Regnskap for 2021 

LM12 02.02-22 Rammebudsjett for 2023 

LM12 03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER 

LM12 03.01-22 Resolusjoner 

LM12 04 VALG 

LM12 04.01-22 Valg av arbeidsutvalg 

LM12 04.02-22 Valg av kontrollkomite 

LM12 04.03-22 Valg av valgkomite 

LM12 04.04-22 Valg av politiske komiteer 

LM12 04.05-22 Valg av sentralstyre 
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LM12 05.01-22 Vedtekter 

LM12 05.02-22 Handlingsplan 2022/2023 
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LM12 05.04-22 Internasjonal plattform 
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VEDLEGG 2: GODKJENNING AV SAKSLISTE 1 

TILLEGGSFORSLAG TIL SAKSLISTEN 2 

Presentasjon av forslag 3 

Arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon (NSO) mottok 9. mars et tilleggsforslag til sakslisten 4 

for Landsmøtet 2022. Forslaget ble sendt inn av Kristian Stave innen 10. mars, fristen for å melde 5 

saker til møtet. På Sentralstyremøte 5, 20. april, vil NSOs sentralstyre innstille på om saken skal 6 

tas inn på landsmøtets saksliste eller ikke. Deretter vil landsmøtet votere over forslaget under 7 

konstitueringen av møtet 21. april. Forslaget må oppnå alminnelig flertall for å komme inn på 8 

sakslisten. Under står saken beskrevet slik den er sendt inn av forslagsstiller.  9 

 

Formål 10 

Vedta instruks fra Landsmøte om hvordan NSO skal forholde seg til medlemskap som påvirker 11 

medlemslagene 12 

Sakspresentasjon 13 

Medlemslagene til NSO er tilknyttet organisasjoner og dermed kan NSOs handlinger begrense 14 

medlemslagenes handlingsrom. Slike vurderinger bør gjøres av Landsmøte. 15 

Bakgrunn 16 

Sentralstyret skulle ved SST3 03.12 2021 behandle en sak om retningslinjer for medlemslagene i 17 

tilknytning til Frifond Organisasjon. Saken ble utsatt etter spørsmål om hvordan dette ville påvirke 18 

medlemslagene og studentforeninger tilknyttet dem. Saken er planlagt behandlet på SST6 19 

inneværende periode. 20 

NSO har tidligere vært medlem av Frifond Organisasjon fra 2010 til 2018 og tillot da medlemslag å 21 

søke midler fra NSOs Frifond-fond. Dette ble avsluttet i 2018 fordi NSO manglet årsrapporter som 22 

møter LNUs formelle krav. 23 

Medlemmer av Frifond Organisasjonen og tilknyttede organisasjoner mister retten til å søke 24 

arrangementsstøtte fra Frifond. Det er svært uklart om de ca. 600 000 kr NSO har fått fra Frifond 25 

tidligere vil komme på bekostning av medlemslagene og deres studentforeningers mulighet til å 26 

søke arrangementsstøtte. Det er også svært uklart hvor mye penger medlemslagene søker fra 27 

Frifond i dag. 28 

Vurdering 29 

Det er godt Sentralstyret utsatte saken, men det virker uforsvarlig å behandle denne saken uten at 30 

medlemslagene deltar aktivt. Videre prosess bør skje etter utredninger av potensielle 31 

konsekvenser og gevinster, men kan nok med rette behandles ved at Sentralstyret innstiller til 32 

Landsmøte fremfor å ta avgjørelsen selv. 33 

Forslag til vedtak 34 

 Landsmøte er kritiske til at saken om tilknytning til og retningslinjer for Frifond var planlagt 35 

behandlet utenom Landsmøte. 36 
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 Landsmøte ber om at fremtidige saker som kan ha større konsekvenser for medlemslagene 37 

kun skal behandles etter grundige vurderinger, hvor man blant annet tar stilling til hvorvidt 38 

saken skal behandles av landsmøtet. 39 

 

INNSTILLING 40 

 Innstilling til forslaget legges frem i møtet.  41 

 


	Vedlegg til saken:
	Godkjenning av saksliste
	Formål
	Sakspresentasjon
	Vedtektene definerer landsmøtets oppgaver:
	Styringsdokumenter som skal vedtas av landsmøtet:
	Verv som velges av landsmøtet i henhold til § 13.7:

	INNSTILLING
	Vedlegg 1: Godkjenning av saksliste
	Vedlegg 2: Godkjenning av saksliste
	TILLeggsforslag til sakslisten
	Presentasjon av forslag
	Formål
	Sakspresentasjon
	Bakgrunn
	Vurdering
	Forslag til vedtak

	Innstilling

