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Handlingsprogrammet beskriver hva SAIH skal arbeide med i løpet av året, og er et 

arbeidsredskap Årsmøtet gir styret, sekretariatet og lokallagene. Handlingsprogrammet 

operasjonaliseres og konkretiseres av styret, lokallagene og sekretariatet. AU er ansvarlig for 

operasjonalisering av handlingsprogrammet og legger det frem for styret og landsrådet. 

Lokallagene er ansvarlige for operasjonalisering av sine prioriteringer og legger dette frem for 

AU i sine aktivitetsplaner.  

1.  SAIH sine prioriteringer 

1.1 SAIHs1 politiske hovedprioritering er oppfølging og gjennomføring av Politisk tema 

vedtatt på Årsmøtet 2016.  

1.2 SAIH skal gjennomføre informasjonskampanje på Verdens beste Nyheter (VBN) 

1.3 SAIH skal sammen med Operasjon Dagsverks sekretariat og tillitsvalgte gjennomføre 

Operasjon Dagsverk 2016, inkludert ferdigutvikling av bistandsprosjektet, utvikle 

kampanjemateriell, gjennomføre informasjonsturne til ungdomsskoler og videregående 

skoler i hele Norge. 

1.4 SAIH skal jobbe med ordningen «Students at Risk»  

1.5 SAIH skal tydeliggjøre sin politiske posisjon innen akademisk frihet opp mot 

ungdomspartiene, politikere og medier. 

1.5.1 SAIH skal utrede hvordan organisasjonen kan bruke bærekraftsmålene, spesielt mål 4 

om utdanning, og relevante indikatorer som et redskap i sitt arbeid og dermed gjøre 

seg relevant for NORAD. 

1.6 SAIH skal utarbeide ny solidaritetsstrategi. 

1.7 SAIH skal utarbeide nytt prinsipprogram. 

1.8 SAIH skal jobbe for å finne nye donorer, også fra private utdanningsinstitusjoner. 

1.9 SAIH skal styrke støttespillerordningen og vervearbeidet sitt. 

1.10 SAIH skal jobbe for å styrke kvaliteten i de 11 lokallagene vi har, og opprette nye dersom 

det er hensiktsmessig.  

1.11 SAIH skal styrke sin medlemsoppfølging, samt se etter nye medlemmer. Det skal være 

et mål å styrke følelsen av eierskap. 

1.12 SAIH skal dele ut rustne og gylne radiatorer på Radi-Aid Awards 2016, samt utvikle en 

visuell kampanje på Radi-Aid. 

                       
1 Med SAIH menes sentralleddet og lokallagene.  



 

1.13 SAIH skal jobbe for å finne nye partnere innen programarbeidet med akademisk frihet. 

Posisjonsnotatet på akademisk frihet skal brukes som rettesnor. 

1.14 SAIH skal jobbe tett sammen med Scholars at Risk om lanseringen av en fredelig 

deklarasjon som studentbevegelser verden over skal signere på.  

1.15 SAIH skal følge opp initiativet om å etablere en folkerettsnettside tilknyttet Tifariti 

University i de frigjorte områdene i Vest-Sahara. SAIH skal også se på mulighetene for 

et samarbeid med den saharawiske studentbevegelsen (UESARIO). 

1.16 SAIH skal arrangere tre nasjonale samlinger: høstsamling, vintersamling og 

sommercamp.  

1.17 SAIH skal produsere nytt «takk for tierne» materiale på norsk og engelsk. 

1.18 SAIH skal lage nytt design for informasjonsmateriellet sitt. 

1.19 SAIHs profil utad skal tydeliggjøres gjennom vårt formidlingsarbeid på nett, i media og 

i sosiale medier. 

1.20 SAIHs bidragsytere skal motta regelmessig informasjon om hva deres støtte har bidratt 

til. 

1.21 SAIHs nettsider skal være tilpasset mobil og nettbrett. 

1.22 SAIH skal se på muligheten for å gjenopprette en stipendordning for helgradsstudenter 

fra det globale Sør. 

1.23 SAIH skal tilstrebe å oversette alle dokumenter og infomateriell til engelsk. 

1.24 SAIH skal jobbe for mangfold og jevnere kjønnsdeling i de forskjellige organene og 

lokallagene. 

2 Styret (AU) sine prioriteringer  

2.1 Styret har ansvar for at bistandsprogrammene blir forvaltet på en faglig og økonomisk 

forsvarlig måte, og i henhold til vedtatte retningslinjer og strategier. 

2.2 Styret har ansvaret for at SAIH sin portefølje på programarbeidet følges opp i forhold til 

styrevedtaket på om ønskede prioriteringer frem mot 2020.  

2.3 Styret har ansvaret for at handlingsprogrammet operasjonaliseres og at en 

ansvarsfordeling med sekretariatet utarbeides. 

2.4 Styret skal avholde minst to Styreseminarer i løpet av perioden. Ett av disse skal være 

sammen med LR. 

2.5 Styret skal utrede hvordan SAIH best mulig kan styrke kontakten med og oppfølgingen 

av medlemmene våre, utover lokallagene (med medlemmer menes § 3.2 A-D i 

statuttene) 

2.6 Styret skal utrede videre oppfølging av anbefalingene i rapporten fra 

Navneendringsgruppen 2015/2016.  



 

2.7 Styret skal nedsette et akademikerutvalg som skal jobbe strategisk med å nå ut til flere 

akademikere. De skal jobbe for å øke andelen universitets- og høyskolestyrer som er 

medlem av SAIH, og informere om måter akademikere kan støtte SAIH på.  

2.8 AU skal følge opp de politiske målene fra kampanjen 2016. 

2.9 AU skal gjennomføre VBN-kampanjen sammen med ansatt koordinator, Changemaker 

og Spire, samt evaluere om VBN skal fortsette som et SAIH-prosjekt. 

2.10 AU skal arrangere en samling for de nye Students at Risk-studentene i løpet av høsten, 

jobbe for et nytt Students at Risk-opptak i 2017, og en permanent ordning på sikt. De 

skal også støtte opp om arbeidet med en europeisk Students at Risk-ordning.  

2.11 AU skal jobbe for å øke SAIH-tierne til kr 40,- på alle høyere utdanningsinstitusjoner 

hvor studentdemokratiet er medlem av SAIH.  

2.12 AU skal planlegge og gjennomføre informasjonsturneen knyttet til OD sammen med 

lokallagene. 

3 Lokallagene sine prioriteringer 

3.1 Lokallagene skal være aktive i å fremme globale utviklingsspørsmål gjennom åpne 

møter, debatter, seminarer og liknende.  

3.2 Lokallagene skal bidra med å gjennomføre informasjonsturneen om OD-kampanjen på 

Colombia, blant annet ved å finne foredragsholdere. 

3.3 Lokallagene skal søke samarbeid med SAIH sine medlemmer på faglige relevante tema, 

og være tilstede i relevante samlingsfora. Spesielt skal lokallagene jobbe for å styrke 

kontakt og samarbeid med studentparlamentene. 

3.4 Lokallagene skal jobbe med å opprette etiske retningslinjer for sitt universitet/høgskole 

der disse ikke finnes, og følge opp implementeringen av etiske retningslinjer der disse 

finnes. 

3.5 Der det er mulig skal lokallagene bidra til å følge opp Students at Risk-studentene.    

3.6 Lokallagene skal ta initiativ til å få besøk av en programrådgiver i løpet av perioden. 

3.7 Lokallagene har krav på minst ett besøk i semesteret fra AU. 

3.8 Lokallagsledere skal tilbys et lederkurs, og de økonomiansvarlige i lokallagene skal 

tilbys et økonomikurs.  



 

Oversikt over de største prioriteringene i SAIH i 2016-2017: 
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