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1.a Valg av ordstyrere 
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3 Årsrapport fra medlemmene s.5
3.a Orientering fra medlemmenes aktiviteter det foregående året 
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4.a Presentasjon av Årsrapport 2017 
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5.b Debatt 
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8.a Presentasjon av styrets forslag til strategi for organisasjonsutvikling 
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10.b Debatt  
10.c Votering 
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TIDSPLAN  

Lørdag 28. april 

08.30 Oppmøte og registrering 

09.00 1.0 Åpning 
09.05 1.a Valg av ordstyrere 
09.07 1.b Godkjenning av innkalling 
09.10 1.c Godkjenning av dagsorden 
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10.00 2.c Valg av redaksjonskomiteer for informasjonsstrategi, 

politisk plattform, strategi for organisasjonsutvikling, 
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resolusjoner, og tema for politisk kampanje. 

10.05 3.0 Årsrapport fra medlemmer 
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informasjonsstrategi  
11.55 6.b Debatt  

12.15 7.0 Politisk Plattform 
12.15 7.a Presentasjon av Styrets forslag til politisk plattform 
12.20 7.b Debatt 

12.40 Lunsj 



13.30 8.0 Strategi for organisasjonsutvikling 
13.30 8.a Presentasjon av Styrets forslag til strategi for 

organisasjonsutvikling  
13.40 8.b Debatt  

14.30 9.0 Strategi for kommunikasjon 
14.30 9.a Presentasjon av Styrets forslag til strategi for 

kommunikasjon 
14.40 9.b Debatt 

15.30 10.0 Handlingsprogram 
15.30 10.a Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram
15.40 10.b Debatt

16.30 Pause 

16.45 14.0 Revidert Budsjett 2018 
14.a Presentasjon av innsamlingsbudsjett
14.b Presentasjon av administrasjonsbudsjett
14.c Presentasjon av informasjonsbudsjett
14.d Presentasjon av totalbudsjett

17:00 14.e Debatt
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Middag og Årsmøtefest!  
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09.45 4.b Debatt  
09.55 4.c Godkjenning 

10.00 12.0 Resolusjoner 
10.00 12.a Presentasjon
10.10 12.b Debatt

10.50 Hilsningstaler 

11.10 13.0 Årsregnskap 2016 
11.10 13.a Presentasjon
11.20 13.b Godkjenning

11.30 5.0 Statuttendringer 
11.30 5.c Votering 

12.00 Lunsj 

12.45 6.0 Informasjonsstrategi 
12.45 6.c Votering 

13.00 7.0 Politisk Plattform 
13.00 7.c Votering 

13.15 8.0 Strategi for organisasjonsutvikling 
13.15 8.c Votering 

13.35 9.0 Strategi for kommunikasjon 
13.35 9.c Votering 

13:55 10.0 Handlingsprogram 
13.55 10.c Votering

14.15 14.0 Revidert Budsjett 2018 
14.15 14.f Votering

14.45 15.0 Valg 
14.45 15.e Votering

15:45 Pause 



 
16.00 11.0 Tema for politisk kampanje 
16.00 11.c  Votering  
 
16.15 12 Resolusjoner  
 12.c Votering 
 
16.30 Avslutning 
16.45 Møteslutt 
 
 
 



Sak 1  Åpning 
Vedlegg: 

• Styrets forslag til forretningsorden.  
• Søknad om medlemskap i SAIH fra Universitetet i Agder 
• Søknad om medlemskap i SAIH fra Universitetet i Stavanger 
• Søknad om medlemskap i SAIH fra Nord Universitet 
• Søknad om medlemskap i SAIH fra Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling 
• Søknad om medlemskap i SAIH fra NITO Studentene 

 
1.a Valg av ordstyrere 
Forslag til vedtak: 
Jonas Holmquist og Stine Navarsete som ordstyrere 
 
Styrets innstilling: 
Styret fremmer forslag og innstilling på Årsmøtet  
1.b Godkjenning av innkalling  
Første innkalling ble sendt ut 27. januar 2018. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapir 
ble i tråd med Statuttene sendt ut 28.mars (senest 4 uker før Årsmøtet) 2. utsending av 
sakspapirene med Styret sine innstillinger ble sendt ut 16. april. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner innkalling. 
 
1.c Godkjenning av dagsorden 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 
Styret sin innstilling: 
Styret innstiller på forslaget til dagsorden.  
1.d Godkjenning av nye medlemmer  
Fra Statuttene:  

§ 3.1 Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner innmelding 
ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte med en gang etter 
vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for utsendelse av endelig 
innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs lokallag skal ha en SAIH‐
kontaktperson. 
 

Innmelding i SAIH skal godkjennes av Årsmøtet før eventuelle nye medlemmer får 
stemmerett. 
 

1. Universitetsstyret ved Nord Universitet søkte i oktober 2017 om å bli medlem av SAIH. 
2. Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling søkte i november 2017 om å bli medlem 

av SAIH  
3. Universitetsstyret ved Universitetet i Agder søkte i februar 2018 om å bli medlem av 

SAIH  
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4. Universitetsstyret ved Universitetet i Stavanger søkte i september 2017 om å bli 
medlem av SAIH  

5. NITO Studentene søkte i april 2018 om å bli medlem av SAIH 
 
Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet godkjenner Universitetsstyret ved Nord Universitet som medlem av SAIH 
2. Årsmøtet godkjenner Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling som medlem av SAIH 
3. Årsmøtet godkjenner Universitetsstyret ved Universitetet i Agder som medlem av SAIH 
4. Årsmøtet godkjenner Universitetsstyret ved Universitetet i Stavanger som medlem av SAIH 
5. Årsmøtet godkjenner NITO Studentene som medlem av SAIH  

 
Styret sin innstilling: 
Styret innstiller på samtlige vedtaksforslag  
 
1.e Godkjenning av Forretningsorden  
Forslag til forretningsorden ligger vedlagt.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar forretningsorden for 2018. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslaget til forretningsorden. 
 
 

Side 2 av 49



Sak 2  Konstituering 
 
2.a   Godkjenning og presentasjon av delegatene 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner delegater som er påmeldt innen fristen, registrert og har fullmakt fra en 
av SAIHs medlemmer til å representere organisasjonen.  
 
Styrets innstilling: 
Styret fremmer sin innstilling til delegatliste på Årsmøtet. 
 
2.b   Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps 
Styrets innstilling: 
 
2.b.1 Styrets innstilling på referenter: 
Styret innstiller Kaia Sølverød (Informasjonskomiteen), Ingrid Vonen (Informasjonskomiteen), og 
Marte Mørk (SAIH Bislet) som referenter på Årsmøtet 2018 
 
2.b.2 Styrets innstilling på fullmaktskomité: 
Styret innstiller Maren Nilsen (SAIH-Blindern) og Emma Holen (SAIH-Kristiansand) som 
fullmaktskomite på Årsmøtet 2018 
 
2.b.3 Styrets innstilling på protokollunderskrivere: 
Styret innstiller Jarand Hanto (Styret) og Kristine Bjartnes (Styret) og Jorunn Føllesdal 
(Kontrollkomiteen) som Protokollunderskrivere for Årsmøtet 2018 
 
2.b.4 Styrets innstilling på tellekorps: 
Styret innstiller Innocent Sibanda (sekretariatet), Sveinung Brandsøy (SAIH Blindern), Juni Lund 
(SAIH Bergen), Mikael Østhus Schärer (Styret/organisatorisk nestleder) som tellekorps på Årsmøtet 
2018 
 
2.c   Valg av redaksjonskomiteer for informasjonsstrategi, politisk plattform, 

strategi for organisasjonsutvikling, strategi for kommunikasjon, 
handlingsprogram, resolusjoner og tema for politisk kampanje. 

Styrets innstilling:  
 
2.c.1 Styrets innstilling på redaksjonskomité for informasjonsstrategi: 
Styret innstiller Frida Wirum (SAIH-Lillehammer), Sigrun Hitland (SAIH Trondheim), Pål Adrian 
Ryen (Landsråd)  og Inga Marie Nymo Riseth (Styret) som redaksjonskomité for informasjonsstrategi 
på Årsmøtet 2018 
 
2.c.2 Styrets innstilling på som redaksjonskomité for politisk plattform:  
Styret innstiller Frida Wirum (SAIH-Lillehammer), Sigrun Hitland (SAIH Trondheim), Pål Adrian 
Ryen (Landsråd) og Inga Marie Nymo Riseth (Styret) som redaksjonskomité for politisk plattform på 
Årsmøtet 2018 
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2.c.3 Styrets innstilling på redaksjonskomité for strategi for organisasjonsutvikling: 
Styret innstiller Håkon Fottland (UiT), Rebekka Ringholm (SAIH Trondheim), Kaja Marie 
Anthonsen (SAIH Kristiansand) og Julie Kristine Wood (Styret/politisk nestleder) som 
redaksjonskomité for strategi for organisasjonsutvikling på Årsmøtet 2018.  
 
2.c.4 Styrets innstilling på redaksjonskomité for strategi for kommunikasjon:  
Styret innstiller Frida Wirum (SAIH-Lillehammer), Sigrun Hitland (SAIH Trondheim), Pål Adrian 
Ryen (Landsråd) og Inga Marie Nymo Riseth (Styret)  som redaksjonskomité for strategi for 
kommunikasjon på Årsmøtet 2018 
 
2.c.5: Styrets innstilling på redaksjonskomité for handlingsprogram:  
Styret innstiller Marit Egner (UiO), Julie Janssen (SAIH-Blindern), Felipe Fawcett (Studenttinget 
NTNU) og Sondre Stai (Styret) som redaksjonskomité for handlingsprogram på Årsmøtet 2018 
 
2.c.6: Styrets innstilling på redaksjonskomité for resolusjoner:  
Styret innstiller Hendrin Azzo Akrawi (SAIH Kristiansand), Ragnhild Holtan (SAIH Ås), Jone 
Trovåg (Styret) og Jarand Hanto (Styret) som redaksjonskomité for resolusjoner på Årsmøtet 2018 
 
2.c.7: Styrets innstilling på redaksjonskomité for tema for politisk kampanje:  
Styret innstiller Håvard Krogstad (SAIH Trondheim), Simen Tjølsen Oftedahl (SAIH Drammen), 
Solveig Vik Hofseth (SAIH Kristiansand) og Mari Helene Flaathen Aarhus (Styret) som 
redaksjonskomité for politisk tema på Årsmøtet 2018 
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Sak 3  Årsrapport fra medlemmene 
 
Vedlegg: 

• Foreløpig årsrapport fra lokallagene blir utdelt på Årsmøtet. 
 
3.a  Orientering fra medlemmenes aktiviteter det foregående året 
Formålet med denne saken er å orientere Årsmøtet om SAIH sine medlemmers aktiviteter 
det foregående året. Hvert SAIH lokallag velger seg ut to ulike aktiviteter som de presenterer 
for Årsmøtet. Dette kan være fra kampanjen eller fra andre aktiviteter igjennom året og det 
oppfordres til å vise bilder (én PowerPoint-slide kan sendes til julie.wood@saih.no innen 
mandag 23.april). Øvrige medlemsorganisasjoner velger selv hva de ønsker å presentere for 
Årsmøtet. Det gis 2 minutter til per presentasjon for lokallag og øvrige 
medlemsorganisasjoner.  
  
Fra SAIH sine interne retningslinjer for Frifond: 

Årsmøte (innen utgangen av april): 
Årsmøte - lokallagene presenterer foreløpig årsrapport muntlig for Årsmøtet, og oversender 
den skriftlig i standardskjema for Årsmøterapport en uke før Årsmøtet. 
 
15. juni:  
Frist for lokallagene til å sende endelig årsrapport og endelig regnskap til sentralt.  

 
Lokallagene er en av de viktigste ressursene i SAIH sitt informasjonsarbeid. De jobber aktivt 
opp mot studenter og akademikere som er SAIH sine viktigste målgrupper. Lokallagene 
sprer informasjon om tier-ordningen og SAIH sitt arbeid, samt ulike former for informasjon 
om globale utviklingsspørsmål. Samtidig er lokallagene viktige i arbeidet for politisk 
påvirkning, særlig igjennom den årlige politiske kampanjen. Noen eksempler på aktiviteter 
er: seminar, debatter, stunt, stand, skoleringsmøter, kampanjeuke og arrangementer med 
besøk fra partnere og lignende. Lokallagene sitt aktivitetsnivå for 2017/2018 har vært svært 
høyt, og mange spennende arrangementer har blitt gjennomført. SAIH har i skrivende stund 
11 lokallag. 
 
Til Årsmøtet 2018 har Styret vedtatt å utvide årsrapport fra lokallagene til å også inkludere 
øvrige medlemsorganisasjoner. SAIH verdsetter et godt og aktivt samarbeid med alle 
medlemsorganisasjoner. I perioden 2017/2018 har vi samarbeidet godt politisk om blant 
annet Students at Risk og politisk kampanje. Som følge av styrets vedtak åpnes det for alle 
medlemsorganisasjoner representert på Årsmøtet kan gi en kort orientering om sitt arbeid. 
Det stilles ikke krav til innsending av rapport i forkant av Årsmøtet for andre medlemmer 
enn lokallagene.  
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Sak 4  Årsrapport 2017 
 
Vedlegg: 

• Årsrapport for 2017 
 
4.a  Presentasjon av Årsrapport 2017 
Styret presenterer Årsrapport 2017. 
 
Årsrapporten er Styrets rapport fra foregående kalenderår. Årsmøtet kan godta eller forkaste 
en årsrapport, men ikke endre den. Deltakere med forslagsrett kan fremme merknader til 
rapporten. Eventuelle merknader blir lagt ved Årsmøteprotokollen uten avstemming, med 
mindre dette blir krevd. Etter en eventuell avstemming blir merknad(er) lagt ved 
Årsmøteprotokollen med stemmetall for og mot. Etter Årsmøtet vil regnskap for 2017, 
godkjent av Styret, legges til rapporten. 
 
Årsrapporten vil bli distribuert til medlemmer og samarbeidspartnere, og vil være 
tilgjengelig på SAIHs nettsider, arrangementer, stands og lignende.  
 
4.b  Debatt 
 
4.c Votering 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner Årsrapporten for 2017. 
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på forslag til vedtak. 
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Sak 5  Statuttendringer  
 
Vedlegg: 

• SAIH sine statutter vedtatt av Årsmøtet 2017. 
 
5.a Presentasjon 
Styret presenterer innkomne statuttendringsforslag.  
 
Statuttene er de mest grunnleggende reglene for SAIH, og definerer rammene for organisasjonen 
sin struktur og arbeidsform. 
 
Det er strenge krav til hva som skal til for å endre statuttene; endringsforslag skal sendes inn seks 
uker før Årsmøtet og trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt. Det er spesifisert i hvert forslag hvem 
som er forslagstiller(e).  
 
 
5.b  Debatt 
Det er ikke mulig å komme med nye forslag eller å endre ordlyden i eksisterende forslag, men 
Styret kan foreta grammatiske endringer og justeringer på innkomne forslag på styremøter. Nye 
forslag til statuttendringer kan eventuelt sendes inn til neste Årsmøte.  
 
 
5.b Votering 
Endringer i statuttene krever 2/3 flertall på Årsmøtet.  
Styrets innstilling følger etter hvert forslag. 
 
I forslag til tidsplan til Årsmøtet 2018 legges det opp til at følgende forslag skal voteres over på 
lørdag i etterkant av debatt om statuttendringer. Forslag 4,5,7,8,12-18,21,22 og 24 da det foreslås 
at disse trer i kraft umiddelbart ved vedtak og påvirker dette Årsmøtet.  
 
Forslag 1 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård  
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
Årsmøtet ber styret om å nedsette et utvalg som skal utføre en redaksjonell gjennomgang 
av SAIHs statutter. Nytt utkast til statuttene skal være klart for behandling på Årsmøtet 
2019.  
Realiteten i forslaget:  

- Årsmøtet ber Styret sette ned et utvalg for å gjennomføre redaksjonell 
gjennomgang av Statuttene 

- Nytt utkast til statutter vil bli presentert til Årsmøtet 2019 
- På Årsmøtet 2019 vil gjeldende og nytt utkast av statutter behandles og alle 

innkomne forslag vil realitetsbehandles til begge versjoner 
Begrunnelse for forslaget:  
SAIHs statutter har blitt endret nærmest hvert eneste år siden de ble vedtatt på Rådsmøte i 
1981 (med unntak av 1982 og 1987). Det er behov for en grundig gjennomgang og rydde 
opp i oppsett og format. Denne redaksjonelle gjennomgangen vil ikke gi mandat til å 
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endre meningsinnhold i statuttene, men åpne opp for at utvalget kan fremme forslag som 
de ser som nødvendig til Årsmøtet 2019. Styret skal skrive redaksjonelle alternativer til alle 
innkomne endringsforslag til Årsmøtet 2019, slik at alle forslag kan realitetsbehandles 
uansett hvilken versjon av statuttene som blir stående. Det anbefales også at utvalget får 
mandat til å utforme et forslag til regler for hvordan statuttendringsforslag skal fremmes i 
SAIH da dette ikke finnes i dag.  

Forslag 2 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst: 
§5.4 SAIHs lokallag har to delegater på Årsmøtet, andre medlemsorganisasjoner har én. Hver
delegat har tale-, forslags- og stemmerett. Ingen person kan ha mer enn én stemme på Årsmøtet, og
styremedlemmer har ikke stemmerett på Årsmøtet.
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§5.4 SAIHs lokallag har to delegater på Årsmøtet, i henhold til §3.2.E. Utregningsgrunnlaget
for antall delegater til Årsmøtet er medlemstallene til lokallagene fra innsendt
semesterrapport til SAIH sentralt innen 31.12 foregående år. Øvrigeandre
medlemsorganisasjoner har én delegat. Hver delegat har tale-, forslags- og stemmerett. Ingen
person kan ha mer enn én stemme på Årsmøtet, og styremedlemmer har ikke stemmerett på
Årsmøtet. Lokallag kan i tillegg til delegater møte med inntil 2 observatører. Øvrige
medlemsorganisasjoner kan i tillegg til delegat møte med inntil 1 observatør.
Realiteten i forslaget: 

- Antall delegater for lokallag baseres på §3.2.E og utregningsgrunnlag.
- Stadfester antall observatører lokallag og øvrige medlemsorganisasjoner kan sende

til Årsmøtet
Begrunnelse for forslaget:  
Det er behov for å tydeliggjøre dagens statutter med tanke på antall delegater og 
observatører lokallag og øvrige medlemsorganisasjoner kan møte med til Årsmøtet. Det 
kommer ikke tydelig nok frem i dagens statutter at det kun er lokallag med minst fem 
medlemmer (hvorav en leder og en økonomiansvarlig) som er gjeldende for at lokallag 
kan sende to delegater til Årsmøtet. Det foreslås at utregningsgrunnlaget skal baseres på 
lokallagenes innsendte semesterrapporter hvor de per i dag allerede rapporterer på antall 
medlemmer. I dagens statutter står det ikke beskrevet hvor mange observatører hverken 
lokallag eller øvrige medlemsorganisasjoner kan møte med. 

Forslag 3 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst: 

Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
Ny §5.5 Styret, Landsrådet og Sekretariatet har observatørstatus med tale- og 
forslagsrett. Kontrollkomiteen har møte- og talerett. Årsmøtet kan også gi andre gjester 
observatørstatus med tale- og forslagsrett.  

Realiteten i forslaget: 
- Stadfester hvem som har ulike rettigheter på Årsmøtet og hvem Årsmøtet kan bevilge til
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- Dagens §5.5 forskyves og blir §5.6 (redaksjonell endring). 
Begrunnelse for forslaget:  
Forslaget er ment for å tydeliggjøre hvem som har ulike rettigheter på Årsmøtet. I dag er 
det kun medlemmene og styret som omtales av statuttene, mens det vanligvis står mer 
detaljert i forretningsorden som vedtas ved konstituering av Årsmøte fra år til år. Det er 
hensiktsmessig at det kommer tydelig frem i statuttene. Dette forslaget innebærer at 
dagens §5.5 forskyves til å bli §5.6, noe som regnes som en redaksjonell endring. 
 
 
Forslag 4 
Forslagstiller(e): Julie Kristine Wood (utvalg for strategi for kommunikasjon) 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 5.6 E Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Strategi for 
utviklingssamarbeid, Informasjonsstrategi, Politisk Plattform og Akademikerstrategi. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 5.6 E Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Strategi for 
utviklingssamarbeid, Strategi for kommunikasjon,Informasjonsstrategi, Politisk Plattform og 
Akademikerstrategi. 
Realiteten i forslaget:  

- Årsmøtet vedtar strategi for kommunikasjon  
- Årsmøtet vedtar ikke politisk plattform 
- Årsmøtet vedtar ikke informasjonsstrategi  
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 

Begrunnelse for forslaget:  
I Handlingsprogrammet 2017-2018 punkt 1.14 ba Årsmøtet 2017 om at det skulle ses på 
muligheten for å slå Informasjonsstrategien og Politisk Plattform sammen til et dokument i 
forbindelse med revidering av disse to. Derfor satte styret i august ned et utvalg for 
Strategi for kommunikasjon som har jobbet med å slå sammen disse to 
grunndokumentene til en ny, samlet strategi. Utvalget fremmer ny Strategi for 
kommunikasjon for Årsmøtet 2018, og Informasjonsstrategi og Politisk Plattform foreslåes 
derfor fjernet fra statuttene. Endringsforslaget trer i kraft umiddelbart. 
 
Forslag 5 
Forslagstiller(e): Mikael Østhus Schärer (utvalg for strategi for organisasjonsutvikling) 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 5.6 E Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Strategi for 
utviklingssamarbeid, Informasjonsstrategi, Politisk Plattform og Akademikerstrategi. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 5.6 E Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Strategi for 
utviklingssamarbeid, Informasjonsstrategi, Politisk Plattform og Strategi for 
organisasjonsutvikling Akademikerstrategi. 
Realiteten i forslaget:  

- Årsmøtet vedtar strategi for organisasjonsutvikling  
- Årsmøtet vedtar ikke lengere akademikerstrategi og denne fjernes som en av 

SAIHs flerårige strategier  
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 

Begrunnelse for forslaget:  
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Styremøtet i august vedtok at det skulle settes ned et utvalg for utvikling av ny 
organisasjonsstrategi. Arbeidet med strategi for organisasjonsutvikling har bygget på 
SAIHs styringsdokumenter, organisasjonsundersøkelser og innspill fra hele 
organisasjonen. Formålet med strategien er å sørge for at arbeidet med 
organisasjonsutvikling i SAIH ses og vurderes helhetlig. Utvalget har forsøkt å 
inkorporere organisasjonselementene fra de ulike styringsdokumenter inn i den nye 
strategien. Dette inkluderer akademikerstrategien, og utvalget for organisasjonsstrategien 
vurderer Akademikerstrategien sin hensikt som ivaretatt i den nye strategien. Derfor 
foreslåes Akademikerstrategien fjernet fra, og strategi for organisasjonsutvikling legges 
inn i, statuttene. Endringsforslaget trer i kraft umiddelbart. 
 
Forslag 6 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 5.6 E Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Strategi for 
utviklingssamarbeid, Informasjonsstrategi, Politisk Plattform og Akademikerstrategi. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 5.6 E Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Strategi for 
utviklingssamarbeid, Informasjonsstrategi, Politisk Plattform og Akademikerstrategi. 
Realiteten i forslaget:  

- Årsmøtet kan ikke vedta andre flerårige strategier for SAIH enn de som er 
spesifisert av §5.6.E 

Begrunnelse for forslaget:  
Statuttene bør være tydelige på hvilke grunndokumenter som gjelder for organisasjonen 
og som Årsmøtet har i oppgave å vedta. Det er uheldig at dagens statutter åpner opp for at 
man i teorien kan vedta nye og flere grunndokumenter/flerårige strategier enn de som er 
spesifisert som gjeldende for organisasjonen av Årsmøtet gjennom statuttene.  
 
Forslag 7 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§5.6.H Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør styrets 
arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomite, valgkomite, kontrollkomite og revisor. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør styrets 
arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomite, valgkomite, kontrollkomite og revisor.  
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er 

medlem av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
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o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er 

medlem av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  

• Landsrådet:  
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for 

ett (1) år 
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for 

ett (1) år 
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og 

blant SAIHs sekretariat  
o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år 
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år   
• Revisor for ett (1) år 

 
Årsmøte velger ikke representant og personlig vara fra NSO til styret, da disse oppnevnes 
av NSO. Årsmøte velger ikke representant og personlig vara fra SAIHs ansatte til Styret 
og Landsrådet, da disse oppnevnes av og blant SAIHs ansatte.   
Realiteten i forslaget:  

- Redaksjonell endring i oppsett i statuttene, endrer ikke meningsinnhold. 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 

Begrunnelse for forslaget:  
Forslaget endrer ikke meningsinnhold men foreslår en renere struktur for å tydeliggjøre 
hvem årsmøtet velger av tillitsvalgte i organisasjonen. Denne strukturen legger også til 
rette for at det tydelig kan komme frem om enkelte verv går over flere perioder. Det 
foreslås at forslaget trer i kraft umiddelbart ved vedtak. 
 
Forslag 8 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er 
leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et styremedlem med 
personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir 
oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige 
styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 
Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av 
Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
 
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse 
velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de 
ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder 
har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av:  
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A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH   
E. Representanter fra 8 av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er 
leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et styremedlem med 
personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir 
oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige 
styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 
Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av 
Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
 
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse 
velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de 
ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder 
har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av:  

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH   
E. Representanter fra 8 av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

 
Realiteten i forslaget:  

- Faller dersom forslag 7 faller. 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 

Begrunnelse for forslaget:  
Forslaget må sees i sammenheng med forslag 7 om endring av oppsett for valg av 
Årsmøtet. Dersom forslag 7 går igjennom er det ikke nødvendig at statuttene gjentar 
sammensetningen i Styret og Landsrådet, da det blir ivaretatt i §5.6.H om forslag 7 vedtas.  
 
Forslag 9 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er 
leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et styremedlem med 
personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir 
oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige 
styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 
Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av 
Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
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Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§7.1 Styret er SAIHs øverste organ mellom Årsmøtet og har det overordnede ansvaret for 
organisasjonens drift. Styret har juridisk, økonomisk og strategisk ansvar. Styret vedtar 
sin egen instruks som gir nærmere regler for styrets arbeid og saksbehandling. Styret består 
av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er leder, 
organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et styremedlem med personlig 
vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir oppnevnt 
av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige 
styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 
Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av 
Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre hva som er Styrets oppgaver.  
Begrunnelse for forslaget:  
I dagens statutter står det lite utfyllende om hva som er styrets oppgave og myndighet, det 
har derfor blitt lagt inn et forslag for å tydeliggjøre dette i tråd med dagens praksis.  
 
Forslag 10 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse 
velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de 
ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder 
har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av:  

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH   
E. Representanter fra 8 av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 10.1 Landsrådet er et rådgivende organ til Styret. Landsrådet består av 13 
landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse velges på Årsmøtet, med unntak 
av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de ansatte. Kandidater fra lokallag 
og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder har møteplikt. Arbeidsutvalget 
har og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av:  

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH   
E. Representanter fra 8 av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

 
Realiteten i forslaget:  
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- Tydeliggjøre at Landsrådet er rådgivende organ til Styret  
- Nestledere i Arbeidsutvalget får tale- og forslagsrett på Landsrådet.  

Begrunnelse for forslaget:  
Det er fint å få frem tydeligere i statuttene at Landsrådet er et rådgivende organ til Styret.  
 
I dagens statutter åpnes det ikke for at hele arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett på 
landsrådsmøter. Vanligvis blir organisatorisk nestleder i AU valgt som møteleder ved 
konstituering av hvert enkelt landsrådsmøte, og får dermed innvilget disse rettighetene. 
Det er ikke tilfellet for politisk nestleder, som det vanligvis også er behov for at deltar i 
diskusjoner på landsrådsmøtet, enten som del av egen saksfremleggelse eller for å komme 
med svar på spørsmål. Det har ikke vært vanlig praksis at landsrådet innvilger talerett for 
politisk nestleder og som konsekvens har AU brutt med statuttene flere år. For å unngå at 
dette også blir fremtidig praksis er det behov for å gjøre endringer i statuttene. Det legges 
ikke opp til at nestledere skal innta en mer aktiv del av landsrådet enn per i dag, og heller 
ikke at de skal bruke forslagsretten med mindre det er nødvendig. 
 
Forslag 11 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§5.6.H Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør styrets 
arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomite, valgkomite, kontrollkomite og revisor. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§5.6.H Velge styre, inkludert leder (velges for to (2) år i oddetallsår), organisatorisk nestleder og 
politisk nestleder som utghør styrets arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomité, 
valgkomité, kontrollkomité og revisor.  
 
Om forslag 7 går igjennom:  
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år Leder for to (2) år (velges fortrinnsvis i oddetallsår) 
o Organisatorisk nestleder for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  

• Landsrådet:  
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år 
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett (1) 

år 
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant 
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SAIHs sekretariat  
o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år 
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år   
• Revisor ett (1) år 

 
Realiteten i forslaget:  

- SAIHs leder velges for 2 år, ikke 1 år fra og med Årsmøte 2019 
Begrunnelse for forslaget:  
Etter dagens tradisjon og organisasjonskultur skiftes leder av SAIH ut nærmest hver 
periode, med noen få unntak i nyere tid. For å sikre bedre kontinuitet i arbeidet med å jobbe 
langsiktig og strategisk som politisk ledelse er det hensiktsmessig å velge leder av 
organisasjonen for to år om gangen. Dette vil også være avlastende for Daglig leder og 
sikre et mer kontinuerlig styrearbeid. For kandidater som stiller til leder av SAIH er det 
viktig å være innstilt på hva man stiller til og hvor lang valgperioden er. Det tar lang tid å 
bygge opp en kultur for å ta gjenvalg, og vi ser det som hensiktsmessig å innføre et to-årig 
lederverv hvor forventningene fra organisasjonen ligger klart fra start. 
 
Forslag 12 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§5.6.H Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør styrets 
arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomite, valgkomite, kontrollkomite og revisor. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§5.6.H Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder og to nestledere som 
utgjør styrets arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomité, valgkomité, kontrollkomité og 
revisor. 
 
Om forslag 7 går igjennom:  
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder for ett (1) år To nestledere for ett (1) år.  
o Politisk nestleder for ett (1) år  
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  

• Landsrådet:  
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
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o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år 
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett (1) 

år 
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant 

SAIHs sekretariat  
o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år 
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år   
• Revisor ett (1) år 

 
Realiteten i forslaget:  

- Endre titler fra organisatorisk nestleder og politisk nestleder til nestledere 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 
- Forslag 12, 13 og 14 foreslås vedtas i bolk.  

Begrunnelse for forslaget:  
Se samlet begrunnelse for forslag 12, 13, 14 og 15. 
 

 

 
 

Forslag 13 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er 
leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et styremedlem med 
personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir 
oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige 
styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 
Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av 
Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er 
leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder to nestledere og sju styremedlemmer. Et 
styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med 
personlig vara blir oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter 
oppnevning fra akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for 
de øvrige styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 
Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av 
Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
Realiteten i forslaget:  

- Endre titler fra organisatorisk nestleder og politisk nestleder til nestledere 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 
- Forslag 12, 13 og 14 foreslås vedtas i bolk. 

Begrunnelse for forslaget:  
Se samlet begrunnelse for forslag 12, 13, 14 og 15. 
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Forslag 14 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk nestleder og 
politisk nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU representerer styrets 
interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste myndighet i SAIH mellom 
styremøter. AU er SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte løpende beslutninger mellom 
styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, handlingsprogram og beslutninger fattet i 
styret. AU leder det politiske arbeidet i organisasjonen. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk nestleder og 
politisk nestleder og to nestledere. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU 
representerer styrets interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste 
myndighet i SAIH mellom styremøter. AU er SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte løpende 
beslutninger mellom styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, handlingsprogram og 
beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i organisasjonen. 
Realiteten i forslaget:  

- Endre titler fra organisatorisk nestleder og politisk nestleder til nestledere 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 
- Forslag 12, 13 og 14 foreslås vedtas i bolk. 

Begrunnelse for forslaget:  
Se samlet begrunnelse for forslag 12, 13, 14 og 15. 
 
 
 
Forslag 15 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 8.2 Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder, og politisk nestleder er organisatorisk 
nestleders stedfortreder. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 8.2 Organisatorisk En nestleder er leders stedfortreder., og politisk nestleder er organisatorisk 
nestleders stedfortreder. Dette velges gjennom en egen valgrunde på Årsmøtet. 
 
Realiteten i forslaget:  

- Faller dersom forslag 12, 13 og 14 faller. 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 

Begrunnelse for forslaget (samlet begrunnelse for forslag 12-15):  
Som del av prosessen med å styrke strategisk styring i SAIH og vedtak om en egen 
handlingsplan for strategisk styring (SM01-17/18) har det blitt jobbet ytterligere for å 
rendyrke AU som politisk ledelse. Dette har blitt gjort ved at flere administrative og 
operasjonelle oppgaver har blitt tatt vekk fra AU, med hensikt at AU i hovedsak skal ha 
oppgaver av strategisk og politisk art og at de operasjonelle og administrative oppgavene 
skal utføres av sekretariatet. Dette kommer også som en konsekvens av en stødig vekst i 
sekretariatet med økt kapasitet over de siste årene. I januar 2017 fikk SAIH en fast 
økonomi- og administrasjonsrådgiver på plass som har avlastet AU med oppfølging av 
Frifond og en ny informasjonsrådgiver med ansvar for inntektsbringende arbeid har fra 
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høsten 2016 avlastet AU for oppfølging av deler av medlemmene. Vi har fått et større 
infopolitisk team og har også fått inn en økonomi- administrasjon- og 
informasjonssarbeider.  
Ved starten av perioden 2017-2018 ble oppfølging av lokallag fordelt mellom de to 
nestlederne, sammen med ansvar for oppfølging av andre medlemsorganisasjoner, slik at 
lokal/regional medlemsaktivitet blir sett i sammenheng. Dette har fungert godt og sørget 
for bedre forutsetninger for samarbeid og synergieffekter mellom lokallag, 
studentdemokratier og akademiske medlemmer lokalt. Denne løsning er noe som ønskes 
videreført til kommende AU.   
Med disse endringene gjenspeiler ikke «organisatorisk» og «politisk» lenger de faktiske 
rollene til nestlederne og fordelingen av arbeidsoppgaver innad i AU. Statuttene bør være 
overordnede slik at de kan gjelde for SAIH i uoverskuelig fremtid. SAIH som organisasjon 
og AUs arbeidshverdag er i hyppig endring, og vi mener at det er uheldig at statuttene 
gjennom navn legger føringer for hvilke oppgaver nestlederne skal ha. Gjennom 
Handlingsprogrammet legger Årsmøtet føringer for hva AU skal arbeide med. Det er så 
opp til AU å spille på hverandres styrker, erfaringer og ønsker når man operasjonaliserer 
handlingsprogrammet og fordeler arbeidsoppgaver seg imellom. Med disse endringene 
foreslår vi at de to nestledere velges i én runde på Årsmøtet, og at en egen valgrunde 
gjennomføres for å avgjøre hvem av nestlederne som blir leders stedfortreder. Det foreslås 
at forslagene trer i kraft umiddelbart ved vedtak.  
 
 
Forslag 16 
Forslagstiller(e): Mikael Østhus Schärer (utvalget for strategi for organisasjonsutvikling) 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende kalenderår. Gyldige 
styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 
stemmeavgivning 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 7.3 Styret velges for en periode, med unntak av de fire ordinære plassene som velges for to 
perioder, hvor to velges i partallsår og to velges i oddetallsår. og Styret skal møtes minst 6 
ganger i løpet av valgperioden. Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende 
kalenderår. Gyldige styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme 
ved lik stemmeavgivning. 
Om forslag 7 går igjennom: 
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) årTo styremedlemmer på fri plass to 

(2) år velges i partallsår  
o To styremedlemmer på fri plass to (2) år velges i oddetallsår 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
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o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisajon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH 

• Landsrådet:  
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år 
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett (1) 

år 
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant 

SAIHs sekretariat  
o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år 
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år   
• Revisor ett (1) år 

Realiteten i forslaget:  
- I stedet for at de fire frie plassene til Styret velges for ett år, vil to styremedlemmer på fri 

plass velges for to år av Årsmøtet 2018 (partallsår) og to styremedlemmer på fri plass velges 
for to år av Årsmøtet i oddetallsår 

- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 
Begrunnelse for forslaget:  
Endringen til to års varighet er forstått for å fremme styringsdyktighet og 
organisasjonshukommelse i Styret. Forslagstiller vurderer de ordinære plassene i Styret som 
potensielt viktige kontinuitetsbærende posisjoner. Det foreslås at de ordinære 
styremedlemmene velges to og to om gangen, annet hvert år, for å sikre for en god overlapp 
av de nye styremedlemmene som velges inn. Utvalget for Strategi for 
organisasjonsutvikling anbefaler at denne endringen trer i kraft umiddelbart, som innebærer 
at to av de ordinære styreplassene velges for to år på dette Årsmøtet. 
 
Forslag 17 
Forslagstiller(e): Mikael Østhus Schärer (utvalget for Strategi for organisasjonsutvikling) 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse 
velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de 
ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder 
har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av: 

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH 
E. Representanter fra åtte av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse 
velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de 

Side 19 av 49



ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder 
har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av: 

A. En To representanter for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. En To representanter for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH 
E. Representanter fra 8 sju av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

 
Om forslag 7 går igjennom: 
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt fra Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt for Norsk Studentorganisasjon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt for akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  

• Landsrådet:  
o EnTo representanter for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år 
o EnTo representanter for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett 

(1) år  
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant 

SAIHs sekretariat  
o ÅtteSju representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år   
• Revisor ett (1) år 

Realiteten i forslaget:  
- Endringer i sammensetning av Landsrådet.  
- Settes opp mot forslag 18. 
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas 

Begrunnelse for forslaget:  
Utvalget for Strategi for organisasjonsutvikling ønsker å ta Landsrådet i en enda mer 
representativ retning, der en større del av medlemsmassen er involvert i rådgivning til 
styret. Etter utvalgets vurdering er det lite sannsynlig å få flere akademiske medlemmer til 
å sitte i Landsråd. Utvalget har derimot oppfattet interesse om å være mer delaktig i SAIH 
fra flere av student-medlemmene, og at Landsråd kan være en aktuell arena. Det er derfor 
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foreslått å øke antall medlemmer fra landsomfattende studentorganisasjoner og høyeste 
studentorgan ved universiteter og høgskoler. Dette forslaget må også ses i sammenheng 
med forslaget i Strategi for organisasjonsutvikling om å gjennomføre Landsråd i 
forbindelse med SAIHs nasjonale samlinger. For å holde Landsrådets størrelse lik det den 
er i dag er det foreslått å redusere antall representanter fra SAIHs lokallag med en 
representant, og det er foreslått fjerne ansattrepresentanten. Det er fordi nåværende 
størrelse på LR oppleves god. I henhold til §10.2 har lokallag som ikke har representant i 
Landsråd observatørstatus, og derfor har fortsatt alle lokallag mulighet til å delta på 
Landsrådsmøter. Organisasjonsstrategiutvalget ser derfor reduksjonen fra åtte til sju 
lokallagsplasser i LR som en god løsning. De ansatte er representert i Styret og ser derfor 
det selv som uproblematisk å si ifra seg sin plass i Landsråd. Derfor vurderer utvalget det 
slik at dette er en god løsning som totalt sett sikrer større inkludering av studentpolitiske 
stemmer i SAIH. Det foreslås at forslaget trer i kraft umiddelbart ved vedtak. 
 
Forslag 18 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse 
velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de 
ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder 
har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av: 

H. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner   
I. En representant for akademikerorganisasjoner   
J. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
K. En representant for de ansatte i SAIH 
L. Representanter fra åtte av SAIHs lokallag  
M. En fri representant   
N. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. 
Disse velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av 
og blant de ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette 
valget. SAIHs leder har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av:  

A. EnTo representanter for landsomfattende studentorganisasjoner   
B. En representant for akademikerorganisasjoner   
C. EnTo representanter for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler   
D. En representant for de ansatte i SAIH   
E. Representanter fra 8 seks av SAIHs lokallag  
F. En fri representant   
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 

 
Om forslag 7 går igjennom: 
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
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o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt fra Norsk Studentorganisasjon
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem

av SAIH
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt for Norsk Studentorganisasjon
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt for akademikerorganisasjon som er medlem

av SAIH
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH

• Landsrådet:
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år

To representanter for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett (1)

år To representanter for høyeste studentorgan ved universiteter og
høyskoler for ett (1) år

o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant
SAIHs sekretariat

o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år Seks representanter for
SAIHs lokallag for ett (1) år

o En fri representant for ett (1) år
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år
• Revisor ett (1) år

Realiteten i forslaget: 
- Endringer i sammensetning av Landsrådet.
- Settes opp mot forslag 17.
- Trer i kraft umiddelbart dersom det vedtas

Begrunnelse for forslaget:  
Med økt deltagelse fra landsomfattende studentorganisasjoner og høyeste studentorgan 
ved universiteter og høyskoler ser vi det som hensiktsmessig at landsrådet skal 
struktureres mer representativt med tanke på SAIHs medlemmer. Å fjerne to plasser for 
SAIHs lokallag vil bidra til å sikre medlemstypenes representativitet i landsråd 
ytterliggere. Lokallagene vil fortsatt ha mulighet til å sende en observatør hver til 
landsråd, og ettersom det er planlagt å legge 2 av 3 landsråd i tilknytning til samlingene 
neste periode vil dette være mulig å gjennomføre uten særlig ekstra omkostninger for 
SAIH eller lokallagene. Ansattrepresentanten er en viktig bidragsyter inn i Landsrådets 
arbeid og burde fortsette å ha en plass.    

Forslag 19 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst: 
§12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges på Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Kontrollkomiteen har møterett og talerett på
styremøter, landsrådsmøter og Årsmøtet.
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Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges på Årsmøtet. Et 
medlem velges for to år i oddetallsår, et medlem velges for to år i partallsår, et medlem 
velges for ett år og det velges ett varamedlem for ett år. Valgperioden er fra 1/7 inneværende 
kalenderår til 30/6 påfølgende år. Kontrollkomiteen har møterett og talerett på styremøter, 
landsrådsmøter og Årsmøtet. 
 
Om forslag 7 går igjennom:  
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder (leders stedfortreder) for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  

• Landsrådet:  
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år 
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett (1) 

år 
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant 

SAIHs sekretariat  
o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år  Kontrollkomiteen   

o Et medlem for to (2) år som velges i oddetallsår 
o Et medlem for to (2) år som velges i partallsår 
o Et medlem for ett (1) år  
o Et varamedlem for ett (1) år 

• Revisor ett (1) år 
 
Realiteten i forslaget:  

- Endring i valgperiode for medlemmer i kontrollkomiteen 
- Det legges til et varamedlem for kontrollkomiteen 

Begrunnelse for forslaget:  
Forslaget fremmes for å øke kontinuitet i kontrollkomiteen.  På grunn av tidligere 
erfaringer med at medlemmer fra kontrollkomiteen trekker seg er det fint å sikre dette ved 
å få inn et varamedlem. 
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Forslag 20 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård, Mikael Østhus Schärer og Julie Kristine Wood 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges av Årsmøtet. Et 
medlem velges for to år i oddetallsår, et medlem velges for to år i partallsår, et medlem 
velges for ett år og det velges ett varamedlem for ett år. Valgperioden er fra 1/7 inneværende 
kalenderår til 30/6 påfølgende år. 
 
Om forslag 7 går igjennom:  
§5.6.H Valg av:  

• Styret:  
o Leder for ett (1) år 
o Organisatorisk nestleder (leders stedfortreder) for ett (1) år 
o Politisk nestleder for ett (1) år 
o Fire styremedlemmer på fri plass for ett (1) år    
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon  
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et styremedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  
o Et varamedlem for ett (1) år for fri plass 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av Norsk Studentorganisasjon 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av akademikerorganisasjon som er medlem 

av SAIH 
o Et varamedlem for ett (1) år oppnevnt av de ansatte i SAIH  

• Landsrådet:  
o En representant for landsomfattende studentorganisasjoner for ett (1) år 
o En representant for akademikerorganisasjon som er medlem av SAIH for ett (1) år 
o En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler for ett (1) 

år 
o En representant for de ansatte i SAIH for ett (1) år som oppnevnes av og blant 

SAIHs sekretariat  
o Åtte representanter for SAIHs lokallag for ett (1) år  
o En fri representant for ett (1) år  
o Tre varamedlemmer for ett (1) år som blir valgt i prioritert rekkefølge 

• Tre medlemmer til Informasjonskomiteen for ett (1) år  
• Tre medlemmer til Valgkomiteen for ett (1) år Valgkomiteen 

o Et medlem for to (2) år som velges i oddetallsår 
o Et medlem for to (2) år som velges i partallsår 
o Et medlem for ett (1) år  
o Et varamedlem for ett (1) år 

• Tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett (1) år   
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Revisor ett (1) år 
 
Realiteten i forslaget:  

- Endring i valgperiode for medlemmer av valgkomiteen 
- Det legges til et varamedlem i valgkomiteen 

Begrunnelse for forslaget:  
Forslaget fremmes for å øke kontinuitet i kontrollkomiteen.  På grunn av tidligere 
erfaringer med at medlemmer fra kontrollkomiteen trekker seg er det fint å sikre dette ved 
å få inn et varamedlem. 
 
Forslag 21 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
Ny §5.7 Alle tillitsvalgte i SAIH velges for perioden 1.juli til 30.juni påfølgende år (12 
måneder), med mindre annet er spesifisert i 5.6.H. 
Realiteten i forslaget:  

- Nytt punkt som spesifiserer valgperioden 
- Redaksjonell endring dagens 5.7 blir 5.8 
- Trer i kraft umiddelbart ved vedtak 

Begrunnelse for forslaget:  
Må sees i sammenheng med forslag 22 hvor det foreslås å fjerne setningen om 
tidsbestemmelser for valgperiode under alle demokratisk valgte organ i SAIH.  Det er mer 
ryddig å ha dette et sted i dokumentet. Det foreslås at forslaget trer i kraft umiddelbart ved 
vedtak. Forslaget innebærer at dagens §5.7 forskyves til å bli 5.8, noe som regnes som en 
redaksjonell endring. 
 
Forslag 22 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende kalenderår. Gyldige 
styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 
stemmeavgivning 
 
§10.4 Landsrådet velges for en periode, og skal møtes minst to ganger i løpet av valgperioden. 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Gyldige landsrådsvedtak 
krever minst 7 avgitte stemmer. SAIHs leder får stemmerett ved stemmelikhet.  
  
§11.1 Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet 
kan vedta supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Informasjonskomiteen får mandat fra styret og blir 
ledet av AU.  
 
§12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges på Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Kontrollkomiteen har møterett og talerett på 
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styremøter, landsrådsmøter og Årsmøtet.  
 
§13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år.  
 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende kalenderår. Gyldige 
styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 
stemmeavgivning 
 
§10.4 Landsrådet velges for en periode, og skal møtes minst to ganger i løpet av valgperioden. 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Gyldige landsrådsvedtak 
krever minst 7 avgitte stemmer. SAIHs leder får stemmerett ved stemmelikhet.   
 
§11.1 Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet 
kan vedta supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Informasjonskomiteen får mandat fra styret og blir 
ledet av AU. 
 
§12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges på Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Kontrollkomiteen har møterett og talerett på 
styremøter, landsrådsmøter og Årsmøtet.  
 
§13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år.  
Realiteten i forslaget:  

- Stryker valgperioden under paragrafene om Styret, Landsrådet, 
Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen.  

- Faller dersom forslag 21 ikke blir vedtatt 
- Trer i kraft umiddelbart ved vedtak 

Begrunnelse for forslaget:  
Må sees i sammenheng med forslag 21 hvor det foreslås å legge inn et setning som 
spesifiserer tidsbestemmelser for valgperioden i SAIH for tillitsvalgte. Det er mer ryddig å 
ha dette et sted i dokumentet, fremfor å gjenta det under hvert demokratisk organ man 
kan velges til. Det foreslås at forslaget trer i kraft umiddelbart ved vedtak. 
 
Forslag 23 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 5.6 I Velge tema for kommende periodes politiske kampanje. Politisk tema skal følge valgperioden.  
 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 5.6 I Velge tema for to-årig kommende periodes politiske kampanje. Politisk tema skal følge to 
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valgperioder og velges hvert oddetallsår følge valgperioden.  
 
Realiteten i forslaget:  

- Politisk tema velges for to år, i stedet for ett år 
Begrunnelse for forslaget:  
Tema for politisk kampanje er hovedprioriteringen for SAIHs kommunikasjonsarbeid 
(herunder politisk påvirkning) den kommende perioden. Det tar mye kapasitet og 
ressurser å planlegge og gjennomføre politisk kampanje hver periode, og det er i dag liten 
kapasitet i organisasjonen til å følge opp politiske mål fra forrige kampanje før man skal i 
gang med å lage en ny. Det er hensiktsmessig at SAIH blir bedre rustet til å jobbe 
langsiktig med å følge opp politiske mål for å få flere og større politiske gjennomslag. De 
fleste politiske målsetninger kan kun oppnås med kontinuerlig og langsiktig innsats. Det 
vil være større mulighet for flere gjennomslag i vårt arbeid dersom man har en to-årig 
politisk kampanje.  
 
Forslag 24 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 7.2 E Styret skal fremlegge årsrapport for inneværende valgperiode på årsmøtet. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 7.2 E Styret skal fremlegge årsrapport for inneværende valgperiode foregående kalenderår på 
årsmøtet.  
Realiteten i forslaget:  

- Statuttene går overens med dagens praksis. 
- Trer i kraft umiddelbart ved vedtak 

Begrunnelse for forslaget:  
På Årsmøtet 2017 ble det vedtatt at Årsmøtet skal godkjenne årsrapport for foregående 
kalenderår fremfor for inneværende valgperiode. Dette er nå praksis i SAIH. Med 
bakgrunn i at Årsmøtet er øverste myndighet og Styret er underlagt Årsmøtets 
beslutninger fremlegger Styret årsrapport for foregående kalenderår (2017) og ikke 
inneværende valgperiode (2017-2018) til Årsmøtet 2018. Dette forslaget fremmes for å 
presisere at det er årsrapport for foregående kalenderår som skal fremlegges av styret, og 
ikke for inneværende kalenderår. Det foreslås at vedtaket trer i kraft umiddelbart (slik at 
styret ikke bryter statuttene ved fremleggelse av årsrapport på Årsmøte 2018).   
 
Forslag 25 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§7.2.C Styret skal ha overordnet arbeidsgiveransvar.   
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§7.2.C Styret skal ha overordnet arbeidsgiveransvar. Daglig leder ansettes av Styret.  
Realiteten i forslaget:  

- Statuttene fastsetter hva som er praksis i organisasjonen 
Begrunnelse for forslaget:  
Forslaget er ment for å presisere organisasjonens praksis, i dagens statutter er ikke dette 
nevnt. 
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Forslag 26 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 7.2 G Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer, Code of Conduct og 
instruks for valgkomiteen. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 7.2 G Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer, og Code of Conduct og 
instruks for valgkomiteen. 
Realiteten i forslaget:  

- Unngå gjentagelser i statuttene.  
Begrunnelse for forslaget:  
At styret skal vedta instruks for valgkomiteen er allerede ivaretatt av §7.2.J i statuttene. 
Det er unødvendig at det står oppført to ganger. 
 
Forslag 27 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende kalenderår. Gyldige 
styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 
stemmeavgivning 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. Det skal 
gis økonomisk kompensasjon til styremedlemmer for tapt arbeidsfortjeneste ved 
dokumentasjon. Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende kalenderår. 
Gyldige styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 
stemmeavgivning 
Realiteten i forslaget:  

- Økonomisk kompensasjon til Styret 
- Økte utgifter på posten over Styre- og landsrådsmøter i administrasjonsbudsjettet 

Begrunnelse for forslaget:  
Det har tidligere vært oppe i styret om man skal se på muligheten for å gi økonomisk 
kompensasjon til styremedlemmer for tapt arbeidsfortjeneste. Styret kan ikke vedta 
økonomisk kompensasjon for seg selv og mener at riktig sted å plassere dette er i 
statuttene for Årsmøtets bestemmelse. I flere perioder har SAIH hatt ett eller flere 
styremedlemmer som arbeider fulltid, noe som betyr at vedkommende har vært nødt til å 
be om fri/ta avspasering for å delta på styremøter eller meldt frafall. Å kunne yte 
økonomisk kompensasjon for tapt arbeidstid er et viktig virkemiddel for å sikre flere 
kvalifiserte kandidater til styreverv i SAIH og fornuftig i et arbeidsgiverperspektiv, hvor 
ingen skal gå i økonomisk tap ved å sitte i styret. Satser for økonomisk kompensasjon 
avhenger av de gjeldende styremedlemmenes lønnsvilkår. Økonomiske konsekvenser: noe 
økte utgifter på styreposten på årsbudsjettet som vil avhenge av hvor mange 
styremedlemmer dette gjelder fra periode til periode.   
 
Forslag 28 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
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Opprinnelig tekst:  
§ 8.3 AU har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter og landsrådsmøter. AU leder 
informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 
informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 8.3 AU Leder har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter. Daglig leder forbereder 
styremøtene i samråd med leder. AU innkaller til og landsrådsmøter. AU leder 
informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 
informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder. 
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjør dagens praksis 
Styret vedtok på SM01-17/18 en handlingsplan for strategisk styring i SAIH. Et av 
punktene i denne planen er at forberedelser og sakspapirer til styremøter skal utføres av 
daglig leder (og herunder sekretariatet). Forslaget er ment for å tydeliggjøre gjeldende 
praksis. 
 
Forslag 29 
Forslagstiller(e): AU og sekretariatet 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk nestleder og 
politisk nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU representerer styrets 
interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste myndighet i SAIH mellom 
styremøter. AU leder det politiske arbeidet i organisasjonen er SAIHs daglige politiske ledelse og 
kan fatte løpende beslutninger mellom styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, 
handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i organisasjonen. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk nestleder og 
politisk nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU representerer styrets 
interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste myndighet i SAIH mellom 
styremøter. AU leder det politiske arbeidet i organisasjonen er SAIHs daglige politiske ledelse og 
kan fatte løpende beslutninger vedtak mellom styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, 
handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i organisasjonen. AU 
ivaretar Styrets løpende kontakt med daglig leder. 
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre dagens praksis 
Begrunnelse for forslaget:  
Tillegg og strykning er gjort for å tydeliggjøre AUs rolle og kontakten med daglig leder, 
samt fjerne unødvendige gjentakelser. Tillegget av siste setning må ses i sammenheng med 
strykningen i forslag 30.  
 
Forslag 30 
Forslagstiller(e): AU og sekretariatet 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 8.3 AU har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter og landsrådsmøter. AU leder 
informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 
informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder.  
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
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§ 8.3 AU har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter og landsrådsmøter. AU leder 
informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 
informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder.  
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre dagens praksis 
Begrunnelse for forslaget:  
SAIH har en egen teamleder for infopolitisk/kommunikasjonsavdeling som har i sin 
stillingsbeskrivelse å ha et overordnet ansvar for informasjonsarbeidet. 
 
Forslag 31 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 8.4 Styret delegerer ansvar til AU gjennom økonomiske retningslinjer og retningslinjer for AU 
sitt arbeid. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 8.4 Styret delegerer ansvar til AU gjennom økonomiske retningslinjer og retningslinjer for AU 
sitt arbeid. 
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre dagens praksis 
- Redaksjonell endring dagens 8.5 bli omgjort til 8.4 

Begrunnelse for forslaget:  
Det finnes per i dag ingen særskilte retningslinjer for Arbeidsutvalget. Styret vedtar ved 
starten av hver periode sin egen styreinstruks, som også omfatter AU som arbeidende 
styremedlemmer. Styret delegerer også ansvar til arbeidsutvalget gjennom 
operasjonalisering av handlingsprogrammet. I tillegg ivaretas dette punktet ved at det i 
§7.2.B står det at Styret skal fastsette AUs oppgaver og fullmakter. Dersom dette forslaget 
vedtas vil §8.5 bli omgjort til §8.4 i statuttene siden dagens §8.4 fjernes (det er ikke 
fremmet eget forslag om dette da det anses som en redaksjonell endring). 
 
Forslag 32 
Forslagstiller(e): AU og sekretariatet 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 8.5 Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal saken tas til 
Styret.  
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 8.5 Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal saken tas til 
Styret. Vedtaksprotokoll fra AU-møter forelegges Styret til informasjon.  
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre og styrke informasjonsflyten mellom AU og Styret 
Begrunnelse for forslaget:  
Tillegget er blitt gjort for å tydeliggjøre og styrke informasjonsflyten mellom AU og Styret. 
 
Forslag 33 
Forslagstiller(e): AU og sekretariatet 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 9.1 Sekretariatet jobber med å følge opp bistandsarbeidet, informasjonsarbeidet og det politiske 
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påvirkningsarbeidet i SAIH i tråd med årsmøte-, styre- og AU-vedtak. Daglig leder ivaretar 
sekretariatets løpende kontakt med AU og styret. Styret delegerer ansvar til daglig leder og 
sekretariatet gjennom stillingsinstrukser og økonomiske retningslinjer. 
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 9.1 Sekretariatet i SAIH jobber med å følge opp utviklingssamarbeidet bistandsarbeidet,og 
kommunikasjonsarbeidet informasjonsarbeidet og det politiske påvirkningsarbeidet i SAIH i tråd 
med årsmøte-, styre- og AU-vedtak. Daglig leder er leder for SAIHs sekretariat, er ansvarlig 
for ansettelser, og utøver det daglige arbeidsgiveransvaret. Daglig leder ivaretar 
sekretariatets løpende kontakt med AU og styret. Styret delegerer ansvar til daglig leder og 
sekretariatet gjennom stillingsinstrukser, styrevedtak og økonomiske retningslinjer. 
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre dagens praksis 
Begrunnelse for forslaget:  
Tillegget er gjort for å tydeliggjøre daglig leders ansvar. Det ble også lagt til styrevedtak 
som styringsverktøy for sekretariatet. Styret vedtar ikke lenger stillingsinstrukser for 
sekretariatet, kun for daglig leder. Dette forslaget har ingen betydning for styrets 
arbeidsgiveransvar. Styret delegerer ansvar til daglig leder, som videre delegerer til 
sekretariatet, gjennom styrevedtak og økonomiske retningslinjer.  
Forrige årsmøte vedtok strategi for utviklingssamarbeid og årsmøtet 2018 vil vedta ny 
strategi for kommunikasjon det er derfor naturlig at navnene gjenspeiles i SAIHs arbeid 
som gjennomføres av sekretariatet.  
 
Forslag 34 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§ 11.2 Informasjonskomiteen skal samarbeide med AU og informasjonsrådgiver om SAIHs 
informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver.  
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§ 11.2 Informasjonskomiteen skal samarbeide med AU og informasjonsrådgiver om SAIHs 
kommunikasjonsarbeid informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske 
oppgaver.  
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre dagens praksis 
Begrunnelse for forslaget:  
På grunn av to ansatte innen økonomi- og administrasjon i sekretariatet vil dette i stor 
grad avlaste IK for tidligere organisatoriske oppgaver. IK skal i hovedsak bistå AU med 
SAIHs kommunikasjonsarbeid og noen praktiske oppgaver i forbindelse med styremøter, 
landsrådsmøter, Årsmøtet og nasjonale samlinger. IK samarbeider i dag ikke direkte med 
inforådgiver eller andre i infopolitisk team, men disse kan melde fra om oppgaver til AU 
som kan tas videre til IK. 
 
Forslag 35 
Forslagstiller(e): Beathe Øgård 
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg] Innstilt av Styret: [vedtatt/ikke vedtatt] 
Opprinnelig tekst:  
§13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
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inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år.  
Ny tekst (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
§13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet, med unntak av innstilling til Arbeidsutvalget som presenteres to uker før 
Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 
inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år.  
Realiteten i forslaget:  

- Tydeliggjøre dagens praksis 
Begrunnelse for forslaget:  
I arbeidsinstruksen til valgkomiteen er det fastsatt at innstilling til Arbeidsutvalget skal 
presenteres to uker i forkant av Årsmøtet. Det har lenge vært tradisjon i SAIH at 
innstillingen til arbeidsutvalget presenteres en uke i forkant av Årsmøtet, dette ble etter 
innspill fra landsrådet og styret endret til to uker i forkant i denne periodens instruks. 
Praksisen bryter i dag med statuttene som sier at innstillingene skal komme på Årsmøtet, 
og er uheldig da det er mange fordeler med at innstillingene til AU presenteres i forkant. 
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Sak 6 SAIHs Informasjonsstrategi 2018-2019 

Vedlegg:  
• Forslag til Informasjonsstrategi for SAIH for perioden 2018-2019

6.a Presentasjon av forslag til ny informasjonsstrategi
Styret presenterer forslag til ny informasjonsstrategi.

I henhold til Handlingsprogrammet 2017-2018 punkt 1.14 ba Årsmøtet i fjor om at det skulle 
ses på muligheten for å slå Informasjonsstrategien og Politisk Plattform sammen til et 
dokument i forbindelse med revidering av disse to.  

I lys av dette satte styret ned et utvalg som har arbeidet med å slå sammen de to 
grunndokumentene. Utvalget fremmer ny Strategi for kommunikasjon for Årsmøtet 2018, 
som er ment å erstatte dagens Informasjonsstrategi og Politisk Plattform. Dette er grunnen til 
at det foreligger et statuttendringsforslag1 om å fjerne informasjonsstrategi som en av SAIHs 
flerårige strategier til Årsmøtet 2018. Om dette vedtas av Årsmøtet 2018 utgår saken om 
informasjonsstrategi fra dagsorden. 

Samtidig forplikter SAIHs statutter Styret til å legge frem og innstille på et nytt forslag til 
informasjonsstrategi for Årsmøtet 2018 da gjeldende informasjonsstrategi utløper i 2018. 
Statuttene fastslår at Årsmøte 2018 skal vedta ny flerårig informasjonsstrategi for 
organisasjonen. Som følge av det ikke har blitt utarbeidet et nytt forslag til 
informasjonsstrategi har Styret valgt å innstille på SAIHs gjeldende informasjonsstrategi for 
perioden 2015-2018 med endrede årstall som nytt forslag til Årsmøtet (se vedlegg til saken). 
Styret anbefaler likevel at Årsmøtet forkaster forslaget om ny informasjonsstrategi (jf. 
statuttendringsforslag 4), og at Årsmøtet vedtar forslag til Strategi for kommunikasjon.  

Utkast til informasjonsstrategi 2018-2019 legges til grunn for årsmøtebehandling. 

6.b Debatt
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til informasjonsstrategien, som vil bli vurdert av
redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. Når
strek2 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.

6.c Votering
Forslag til vedtak:
Årsmøte vedtar «Informasjonsstrategi 2018-2019»

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak. 

1 Statuttendringsforslag 4  
2 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 

eller komme med endringsforslag. 
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Sak 7  SAIHs Politisk Plattform 2018-2019 
 
Vedlegg:  

• Forslag til politisk plattform for SAIH for perioden 2018-2019 
 
7.a Presentasjon av forslag til ny politisk plattform 
Styret presenterer forslag til ny politisk plattform.  
 
I henhold til Handlingsprogrammet 2017-2018 punkt 1.14 ba Årsmøtet i fjor om at det skulle 
ses på muligheten for å slå Informasjonsstrategien og Politisk Plattform sammen til et 
dokument i forbindelse med revidering av disse to.  
 
I lys av dette satte styret ned et utvalg som har arbeidet med å slå sammen de to 
grunndokumentene. Utvalget fremmer ny Strategi for kommunikasjon for Årsmøtet 2018, 
som er ment å erstatte dagens Informasjonsstrategi og Politisk Plattform. Dette er grunnen til 
at det foreligger et statuttendringsforslag1 om å fjerne politisk plattform som ett av SAIHs 
grunndokumenter. Om dette vedtas av Årsmøtet 2018 utgår saken om politisk plattform fra 
dagsorden. 
 
Samtidig forplikter SAIHs statutter Styret til å legge frem og innstille på et nytt forslag til 
politisk plattform for Årsmøtet 2018 da gjeldende politisk plattform utløper i 2018. Statuttene 
fastslår at Årsmøte 2018 skal vedta ny flerårig politisk plattform for organisasjonen. Som 
følge av at det ikke har blitt utarbeidet et nytt forslag til politisk plattform har Styret valgt å 
innstille på SAIHs gjeldende politisk plattform for perioden 2015-2018 med endrede årstall 
som nytt forslag til Årsmøtet (se vedlegg til saken). Styret anbefaler likevel at Årsmøtet 
forkaster forslaget om ny politisk plattform (jf. Statuttendringsforslag 4), og at Årsmøtet 
vedtar forslag til Strategi for kommunikasjon.  
 
Utkast til politisk plattform 2018-2019 legges til grunn for årsmøtebehandling.  
  
7.b Debatt 
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til politisk plattform, som vil bli vurdert av 
redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. Når 
strek2 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.  
 
7.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar «politisk plattform 2018-2019» 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak. 
 

1 Statuttendringsforslag 4 
2 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 

eller komme med endringsforslag. 
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Sak 8  Strategi for Organisasjonsutvikling 2018-2020 
 
Vedlegg:  

• Forslag til Strategi for Organisasjonsutvikling 2018-2020. 
 
8.a Presentasjon av forslag til ny Strategi for Organisasjonsutvikling 2018-2020. 
Styret presenterer forslag til ny strategi for organisasjonsutvikling.  
 
I august i fjor satt styret ned et arbeidsutvalg som skulle utarbeide et forslag til 
organisasjonsstrategi, som skal vedtas på Årsmøtet i april. Arbeidsgruppen har bestått av 
Mikael Østhus Schärer (organisatorisk nestleder), Kari Lindemann (teamleder, program), 
Mari Helene Flaathen (styremedlem), Sahar Azari (varamedlem i styret), Pål Adrian Ryen 
(Landsrådsrepresentant), Aurora Samlelid (tidligere SAIH lokallagsleder, 
landsrådsrepresentant og medlem av informasjonskomiteen).  
 
Utvalget har tatt utgangspunkt i gjeldende styringsdokumenter, og ulike rapporter, som 
organisasjonsanalysen av Nordic Consulting Group (2017), Navneendringsrapporten (2016) 
og organisasjonsundersøkelsen av Hedenstad (2013). I tillegg har utvalget gjennomført en 
medlemsundersøkelse og brukt materialet fra en SWOT-analyse av organisasjonen gjort på 
styre- og landsrådseminaret i fjor høst.  
 
Utkast til strategi har vært ute til høring i organisasjonen, og utvalget har jobbet med å 
inkorporere innspillene fra styret, landsråd, medlemsorganisasjoner og sekretariatet.  
 
Strategien prioriterer tre satsningsområder i arbeidet med organisasjonsutvikling de 
kommende to årene.  

1. Målet “Mer deltakelse av alle medlemmer”, ønsker å fremme større grad av 
involvering av alle medlemmer og medlemstyper. Målet er å bygge en sterkere 
organisasjon med flere perspektiver representert, noe som vil være fordelaktig 
med tanke på styring av organisasjonen, kunnskapsbygging og politikkutvikling 

2. Målet “God styring og organisasjonskultur”, ønsker å legge til rette for at SAIH 
drives etter gode prinsipper for styring og åpenhet, med et tillitsvekkende system 
for varsling og håndtering av dette.  

3. Målet “Bærekraftig vekst”, ønsker å legge et rammeverk for veksten i SAIH. For 
den økonomiske veksten legges det vekt på behovet for å sikre flere inntektskilder 
slik at organisasjonen har flere ben å stå på. Med tanke på medlemsvekst 
prioriteres bedre oppfølging av eksisterende medlemmer høyt, samtidig som 
SAIH bør være på utkikk etter, og legge til rette for, nye medlemmer.  

 
Utvalget foreslår to års varighet for denne strategien av flere grunner. For det første er 
vanskelig å spå hvordan SAIH vil se ut om mange år, derfor kan det være fornuftig å ha en 
nokså kortvarig strategi slik at det ikke legges føringer som potensielt holder tilbake ønsket 
utvikling i fremtiden. For det andre, mener utvalget det er lurt at tanker og diskusjon rundt 
organisasjonsutvikling holdes levende i SAIH, særlig siden det er en helt ny type strategi. Å 
legge opp til revidering allerede om to år vil forhåpentligvis bidra til dette. For det tredje skal 
strategi for utviklingssamarbeid revideres i 2021. Strategi for kommunikasjon legger også 
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opp til revidering i 2021. Å ha tre strategier oppe samme år, vil føre til at mye kapasitet 
gjennom perioden 2020-2021 vil gå til interne prosesser, noe utvalget mener det er fornuftig å 
unngå.   
 
Det foreligger et statuttendringsforslag om å gjøre strategi for organisasjonsutvikling til en 
av SAIHs flerårige strategier, og at strategien erstatter gjeldende Akademikerstrategi.  
 
Forslag til strategi for organisasjonsutvikling legges til grunn for årsmøtebehandling.  
  
8.b Debatt 
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategi for organisasjonsutvikling1, som vil bli 
vurdert av redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på 
søndag. Når strek2 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.  
 
8.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar strategi for organisasjonsutvikling 2018-2020.  
 
Styrets innstilling: 
Styret stiller seg bak forslag til vedtak.  
 
 

1 Statuttendringsforslag 5 
2 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 

eller komme med endringsforslag. 
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Sak 9  Strategi for Kommunikasjon 2018-2021 
 
Vedlegg:  

• Forslag til strategi for kommunikasjon for SAIH for perioden 2018-2021 
 
9.a Presentasjon av forslag til ny strategi for kommunikasjon 2018-2021.  
Styret presenterer forslag til ny strategi for kommunikasjon.  
 
Styret besluttet i august 2017 at SAIH skal ha en strategi for kommunikasjon og satte ned et 
utvalg som skulle utforme et forslag for årsmøte 2018. Dette har bakgrunn i at Årsmøtet 2017 
gjennom Handlingsprogrammet 2017-2018 punkt 1.14 ba om at det skulle ses på muligheten 
for å slå Informasjonsstrategien (2015-2018) og Politisk Plattform (2015-2018) sammen til et 
dokument. Det foreligger et statuttendringsforslag1 om å legge til strategi for 
kommunikasjon og fjerne informasjonsstrategien og politisk plattform som SAIHs flerårige 
strategier. Den nye strategien vil danne grunnlaget for en ny søknad om informasjonsstøtte 
fra NORAD i forbindelse med at nåværende avtale går ut i 2019.  
 
Politisk nestleder Julie Kristine Wood har ledet utvalget, bestående av 
teamleder/informasjonsrådgiver Kristin Marie Skaar, politisk rådgiver Christian Bull, 
programrådgiver Fernando Mathias, tidligere parlamentarisk leder i Studentparlamentet ved 
UiO Hans Christian Paulsen, styremedlem i SAIH Kristine Bjartnes og medlem av 
informasjonskomiteen Sunniva Høiskar. Utvalget har mottatt innspill fra landsråd, 
sekretariatet, styret og invitert medlemmer om å komme med tilbakemeldinger. I tillegg har 
vi mottatt en faglig vurdering fra LNU.  
 
Forslag til Strategi for kommunikasjon, inkludert arbeidet med politisk påvirkning, skisserer 
blant annet hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for SAIHs 
kommunikasjonsarbeid, tematiske satsingsområder og mål for strategiperioden. Dette 
dokumentet skal være et verktøy for styret, ansatte, lokallag og øvrige medlemmer i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av SAIHs kommunikasjonsarbeid, inkludert 
politisk påvirkning. Strategien er tidfestet slik at den er planlagt å revideres samtidig som 
Strategi for Utviklingssamarbeid. 
 
I tråd med et bredt ønske om en tydeligere profil for SAIH, hvor temaer innen høyere 
utdanning står sentralt, foreslås følgende tematiske satsingsområder: Akademisk frihet, 
Rettferdig høyere utdanning, Internasjonal akademiker- og studentsolidaritet og Vårt bilde av Sør 
(2018-2019). Årsaken til at det siste tematiske området er tidfestet er at det ikke faller 
innenfor spissingen av SAIHs kommunikasjonsarbeid mot temaer knyttet til høyere 
utdanning.  Det står likevel oppført som et tematisk satsningsområde for å kunne overholde 
våre forpliktelser til NORAD gjennom avtalen om informasjonsstøtte som går ut i 2019. Det 
er derimot presisert at SAIHs kommunikasjon vil fortsatt preges av nyansert kommunikasjon 
etter 2019. Det er også verdt å merke seg at tema for politisk kampanje, som velges på 
årsmøte, er foreslått å måtte relateres til et av de tematiske satsingsområdene beskrevet i 
strategien. Dette er for å kunne sikre at organisasjonen følger strategien.  

1 Statuttendringsforslag 4 
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Nytt forslag til strategi for kommunikasjon utdyper ikke SAIHs politikk i like stor grad som 
nåværende politisk plattform. Grunnen til dette er at utvalget har ønsket å presentere 
temaene på en kortfattet og presis måte. I tillegg har det blitt vurdert som en bedre løsning at 
hva SAIH mener kan utdypes gjennom resolusjoner. 
 
Følgende mål er foreslått for SAIHs kommunikasjonsarbeid i perioden 2018-2021:  

1. SAIH skal være den tydeligste aktøren i Norge på akademisk frihet og høyere 
utdanning internasjonalt  

2. SAIH sine målgrupper skal kjenne til situasjonen for studenter og akademikere i land 
der SAIH har partnere 

3. SAIH skal sikre at flere norske studenter og akademikere kjenner til SAIH og 
engasjerer seg som aktivister og SAIH-støttespillere  

Disse svarer til utfordringene beskrevet i del 1 under «Status 2018» og lister opp en rekke 
tiltak for å bringe oss nærmere målene som er satt.  
 
Utkast til ny strategi legges til grunn for årsmøtebehandling.  
 
9.b Debatt 
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategi for kommunikasjon, som vil bli 
vurdert av redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på 
søndag. Når strek2 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.  
 
9.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar strategi for kommunikasjon 2018-2021. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak.  
 

2 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 
eller komme med endringsforslag. 

Side 38 av 49



Sak 10 Handlingsprogram 2018/2019 

Vedlegg: 
• Foreslått handlingsprogram for 2018/2019

10.a  Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram
Styret presenterer nytt forslag til handlingsprogram 2018/2019.

Handlingsprogrammet er et styringsdokument som hele organisasjonen skal føle eierskap til 
og et verktøy for SAIHs tillitsvalgte og ansatte i det daglige arbeidet. Det er gjennom 
handlingsprogrammet Årsmøtet bestemmer hva SAIH skal prioritere i den kommende 
perioden 2018/2019.  

Forslag til handlingsprogram 2018/2019 som legges frem til Årsmøtet 2018 er knyttet opp til 
SAIHs flerårige strategier, og Styret har forsøkt å legge tiltakene på noenlunde samme nivå. 
Det er verdt å merke seg at rutinemessige aktiviteter som nasjonale samlinger og avholdelse 
av Landsrådsmøter er tatt ut av handlingsprogrammet fordi organisasjonen allerede er 
forpliktet til å gjennomføre disse aktivitetene gjennom blant annet budsjett 2018 og SAIHs 
statutter. 

Det oppfordres til å lese handlingsprogrammet tett opp mot budsjett 2018 for å se om 
prioriteringene gjenspeiles.  

10.b  Debatt
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til handlingsprogrammet, som vil bli vurdert av
redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndagen.
Årsmøtet vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. Når strek1 settes i debatten er det
ikke mulig med flere endringsforslag.

10.c Votering 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar handlingsprogram for 2017/2018. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak. 

1 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 
eller komme med endringsforslag. 
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Sak 11 - Tema for politisk kampanje 2019 
 
Vedlegg: 

• Forslagsskjema for tema for politisk kampanje 2019 
• Innsendt forslag 1: Studenter som menneskerettighetsforkjempere 
• Innsendt forslag 2: Kapasitetsbygging for høyere utdanning internasjonalt: utdanning for 

utvikling!  
 
11.a  Presentasjon  
Styret vil legge frem sin innstilling i presentasjonen av saken på Årsmøtet.  
Forslagstillere vil presentere sine forslag under diskusjonen av saken på Årsmøtet.  
Redaksjonskomiteen vil legge frem sin innstilling før votering på Årsmøtet.  
 
Styret behandlet innsendte forslag til tema for politisk kampanje 2019 (sendt til SAIH sentralt 
innen fristen 8.april) på styremøtet 16.april 2018.  
 
Det er mulig å fremme forslag helt frem til strek settes i behandling av saken på selve 
Årsmøtet.  
 
Hvert år velger Årsmøtet til SAIH et tema for den politiske kampanjen i det kommende året. 
Tematikken som velges blir veiledende for både aktivister, tillitsvalgte og ansattes arbeid i 
året som kommer. SAIHs politiske hovedprioritering er vanligvis gjennomføring av 
kampanjen som tar utgangspunkt i politisk tema vedtatt på Årsmøtet. Det å velge ett tema 
skal hjelpe oss til å spisse hvordan SAIH jobber infopolitisk. SAIH har ikke kapasitet til å 
arbeide med alt samtidig, og derfor er det viktig at temaer som blir fremmet som forslag til 
politisk tema er knyttet opp til SAIHs kjerneområder (akademisk frihet og høyere 
utdanning).  
  
Alle SAIHs medlemmer, samt delegater og observatører kan fremme tema for politisk 
kampanje på Årsmøtet. Det er mulig å fremme forslag helt frem til strek settes i behandling 
av saken på selve Årsmøtet.  
 
Prosessen videre etter årsmøtet, er at Styret setter ned et kampanjeutvalg som skal utarbeide 
en politisk kampanje ut fra det valgte temaet. Dette utvalget vil velge kampanjetittel, 
utarbeide konkrete politiske og informasjonsmål for kampanjen, ha ansvar for kreativ 
utforming av kampanjens materiell, i tillegg til å sørge for skolering og eierskap til 
kampanjen blant SAIHs medlemmer. 
 
 
11.b  Debatt 
I debatten kan det være lurt å trekke frem følgende: 

• Er tematikken i tråd med SAIHs flerårige strategier og fokus? 
• Har SAIH kompetanse på tematikken, evt. lar det seg gjøre å forankre tematikken i 

organisasjonen til kampanjestart? 
• På hvilken måte vil SAIH kunne skille seg ut fra andre aktører og kunne bringe noe 

nytt inn i den offentlige debatten rundt dette temaet? 
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• Hvordan kan SAIH arbeide politisk med dette temaet? Er det rom for å påvirke 
politiske prosesser og endre politikk?  

 
11.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
 
Forslag 1: 
Årsmøte velger Kristine Bjartnes og Jarand Hanto sitt forslag Studenter som 
menneskerettighetsforkjempere som tema for politisk kampanje 2019 
 
Forslag 2: 
Årsmøte velger Sunniva Folgen Høiskar sitt forslag Kapasitetsbygging for høyere utdanning 
internasjonalt: utdanning for utvikling! som tema for politisk kampanje 2019 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslag 1 velges som tema for politisk kampanje 2019. 
 
Begrunnelse: 
Styret har valgt å innstille på forslag 1: Studenter som menneskerettighetsforkjempere. Styret 
mener det er et godt forslag som faller inn under tematiske satsingsområder (foreslått i 
strategi for kommunikasjon). Forslagstillere redegjør godt for hvordan kampanjen kan 
knyttes til Student Activist Academy og Studentenes Fredspris. Styret mener at økt kapasitet 
og ressurser til å integrere Student Activist Academy i SAIHs kommunikasjonsarbeid det 
neste året er en god prioritering. Styret tror det foreslåtte temaet vil skape stort engasjement i 
organisasjonen og blant norske studenter og akademikere forøvrig. I tillegg gir det mulighet 
for SAIH å aktivt vise frem arbeidet til våre partnere, noe som er nevnt som ett av 
hovedmålene i forslag til Strategi for kommunikasjon.  
 
 
 
 
 
 

Side 41 av 49



Sak 12 Resolusjoner 

Vedlegg: 
• Forslagsskjema til resolusjoner1

• Resolusjonsblekke for SAIH
• Eksempelresolusjon med kommentarer for tips og innspill til hvordan lage en god

resolusjon
• Innsendte forslag 1: Stopp angrepene på akademisk frihet i Tyrkia!
• Innsendt forslag 2: Utdanning er en rettighet – ikke en vare
• Innsendt forslag 3: Studenter som endringsaktører – også i globale fora!
• Innsendt forslag 4: Angrep på høyere utdanning globalt

12.a  Presentasjon og debatt
Styret vil legge frem sin innstilling i presentasjonen av saken på Årsmøtet.
Forslagstillere vil presentere sine forslag under diskusjonen av saken på Årsmøtet.
Redaksjonskomiteen vil legge frem sin innstilling før votering på Årsmøtet.

Resolusjoner er et viktig tilleggsinstrument for å konkretisere politiske standpunkt og påvirke 
hva Arbeidsutvalget skal mene og/eller jobbe for i kommende perioder. Resolusjoner er 
Årsmøtets utspill til medier, politikere og andre aktuelle mottakere. Resolusjonene skal 
gjenspeile politikken SAIH har i aktuelle saker, samt saker der Årsmøtet mener organisasjonen 
bør fremme sin mening. Dette er en måte å gjøre mediene og andre oppmerksomme på SAIHs 
politikk.  

Alle med forslagsrett på Årsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Man kan selv foreslå hvor 
resolusjonene skal sendes, men det er ikke nødvendig. Dette kan Styret gjøre i ettertid, alt etter 
hva som er formålstjenlig. 

Styret behandlet innsendte forslag til resolusjoner (sendt til SAIH sentralt innen fristen 
8.april) på styremøtet 16.april 2018.

Det er mulig å fremme forslag helt frem til strek settes i behandling av saken på selve 
Årsmøtet.  

Årsmøtet skal diskutere og ta stilling til resolusjonene som blir presentert under debatten. 
Under debatten er det mulig å foreslå endringer i de foreslåtte resolusjonene. Det anbefales å 
levere inn resolusjoner på forhånd av debatten, slik at Årsmøtet har mulighet til å sette seg 
godt inn i forslagene. Frist for innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før strek settes 
i debatten om resolusjoner på Årsmøtet.  

Vær oppmerksom på at redaksjonskomiteen for resolusjoner vil ha mandat til å foreslå et nytt 
forslag til resolusjonen, med endringer i språk og oppsett, så lenge meningsinnholdet ivaretas. 
Eventuelt nytt forslag vil da settes opp mot det opprinnelige forslaget i voteringen. 

• 1 Resolusjonsforslagene vil være tilgjengelige for Årsmøtet både i papir og på nett.
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12.b Votering 
Resolusjonsforslagene vil bli votert over ett av gangen, med mindre annet er spesifisert i 
forretningsorden.  
 
Forslag til vedtak:  
Forslag 1: 
Årsmøtet vedtar Sunniva Folgen Høiskar sitt forslag Stopp angrepene på akademisk frihet i 
Tyrkia!  
 
Forslag 2:  
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård, Julie Kristine Wood, og Mikael Østhus Schärer sitt forslag 
Utdanning er en rettighet - ikke en vare. 
 
Forslag 3:  
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård, Julie Kristine Wood, og Mikael Østhus Schärer sitt forslag Studenter 
som endringsaktører – også i globale fora!  
 
Forslag 4:  
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård, Julie Kristine Wood, og Mikael Østhus Schärer sitt forslag Angrep 
på høyere utdanning globalt. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.  
 
Begrunnelse:  
Styret mener at forslag 1 sammenfatter de mest problematiske sidene ved den siste tidens 
utvikling i Tyrkia, og beskriver hva som bør være SAIHs politiske standpunkter om 
situasjonen på en god måte. Forslag 2, 3 og 4 mener Styret er gode utdypninger av de 
tematiske satsingsområdene foreslått i ny strategi for kommunikasjon.  
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Sak 13 Årsregnskap 2016 

Vedlegg: 
• Årsregnskap 2016
• Årsberetning 2016

13.a  Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2016
Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), har SAIH et overskudd i 2016 på kroner 915
440. I totalbudsjettet hadde vi lagt opp til et underskudd på kroner 853 970. Differansen
skyldes flere forhold, blant annet at innsamlede midler økte mer enn det vi regnet med.
Økningen var på kr. 421 594. Videre hadde vi et lavere forbruk enn budsjettert på
programvirksomhet og informasjon.

Når det gjelder økonomisk informasjon som ikke fremkommer direkte i regnskapet så er det 
etter Daglig leders vurdering ingen risikoforhold som er verdt å framheve. 

Med dette årsregnskapet vil SAIH ved utgangen av 2016 ha et prosjektfond på kroner 11 338 
399 og et disposisjonsfond på kroner 7 229 088 (se note 10). Prosjektfondet er avsatt etter 
tidligere regler og kan kun benyttes til prosjektarbeidet, mens disposisjonsfondet kan 
benyttes til SAIHs generelle arbeid. 

Gjennomgang av regnskapet 
Regnskapene består av tre deler: Aktivitetsregnskap og balanse (s. 1- 2), noter til regnskapet 
(s. 3 – 5) og vedlegg (s. 6-9: innsamlingsregnskap, administrasjonsregnskap og 
informasjonsregnskap). 

Aktivitetsregnskapet 
SAIHs totale anskaffede midler for 2016 er 45 616 479 kroner, en økning på ca. 8% eller 
3 534 049 kroner fra året før. Av anskaffede midler er 33 895 135 kroner tilskudd, 11 554 595 
kroner innsamlede midler fra studenter og akademikere, mens resten er andre bidrag, 
renteinntekter samt andre mindre inntekter. Se noter for nærmere forklaring av summene. 

Tilskudd har økt med 2 868 546 kroner. Dette skyldes i hovedsak at 2016 var første hele året 
med utveksling finansiert av Fredskorpset, samt økt tilskudd fra Norad til 
informasjonsformål i 2016 

Innsamlede midler økte med 918 479 kroner fra 2015 til 2016. 

Forbruket av midler var på 44 701 039 kroner. Kostnadene fordeler seg med 3 946 772 kroner 
til Administrasjon, 4 656 626 kroner til Informasjon, og 35 945 321 kroner til 
Prosjektkostnader, mens det er brukt 152 320 kroner på innsamling. Av SAIH sine totale 
kostnader i 2016 så gikk 8,8 % til administrasjon og innsamlingskostnader. 

Av det totale forbruket på 44 701 039 kroner brukte SAIH 40 601 947 kroner til formålet 
(utviklingssamarbeid og informasjon/politisk påvirkning).  Dette utgjør 90,8 %  
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Økningen på Informasjon er på 23,5% eller 942 932 kroner, og skyldes i all hovedsak økt 
aktivitet. 
 
På virksomheten lokalisert her i Oslo har det vært et noe høyere forbruk en budsjettert på 
Administrasjon. Prosentandelen av totalen som gikk til administrasjon og innsamling er noe 
høyere i 2016 enn i 2015, 8,8 % mot 7,6 %.   
 
Årsresultatet blir positivt på 915 440 kroner.  
 
At årsresultatet avviker fra budsjettet skyldes følgende forhold: 

- Ca. kr. 400 000,- mer enn budsjettert på innsamlede midler 
- Ca. kr. 280 000,- mindre i egne midler til informasjon enn budsjettert  
- Ca. kr. 1 200 000,- mindre enn budsjettert av egne midler til programvirksomheten 

 
Balanse 
Etter fordeling av årsresultatet så er prosjektfondet per 31.12.2016 på 11 338 399 kroner og 
disposisjonsfondet er på 7 229 088 kroner.  Total egenkapital utgjør med dette 18 723 018 
kroner, mens total gjeld er på 4 359 869 kroner.  
 
Innsamlede midler 
Totalt innsamlede midler i 2016 var 11 554 595 kroner, en økning på 918 479 kroner 
sammenlignet med året før. Økningen er 421 595 kroner mer enn budsjettert.  
 
For akademikere og andre fastgivere har det i løpet av 2016 vært nær en tredobling i 
innbetalinger sammenlignet med 2015. Fortsatt er totalsummen beskjeden, men en økning 
fra 36 845 kroner i 2015 til 106 119 kr i 2016 er et uttrykk for at vi er på riktig vei hva gjelder 
fastgiverordningen, SAIH støttespiller. 
 
Generelt 
Vi kan ellers orientere om at SAIH har rapportert innen fristen til alle givere, og alle 
avleverte regnskap og rapporter er revidert og funnet i orden av SAIHs revisor.  
 
13.b Godkjenning 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2016. 
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Sak 14 Revidert budsjett 2018 
Vedlegg: 

• Reviderte budsjetter 2018 vedtatt av styret på SM05-17/18:
o Innsamlingsbudsjett
o Administrasjonsbudsjett
o Informasjonsbudsjett
o Totalbudsjett

14. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2017
Budsjettet er et av de viktigste styringsdokumentene i SAIH, og legger rammene for hva
organisasjonen skal prioritere å gjennomføre i løpet av neste år – og hva som ikke skal
prioriteres.

I henhold til gjeldende statutter vedtok Styret budsjetter for 2018 på SM02-17/18. Årsmøtet 
skal vedta reviderte budsjetter. I forkant av Årsmøtet har Styret innstilt på revidert budsjett. 

Budsjettene som fremlegges består av 
• Totalbudsjettet som består av a) Aktivitetsbudsjett og b) budsjett innsamlete midler.

Aktivitetsbudsjettet viser alle inntekter for 2018, og hvordan de er planlagt brukt på
programvirksomheten (bistandsarbeidet), informasjon, innsamling og
administrasjon.

• Innsamlingsbudsjettet viser hvor mye vi budsjetterer med fra tierinnsamlingene og
bidrag fra akademikere og den ferske støttespillerordningen i 2018.

• Administrasjonsbudsjettet viser kostnadene ved å drive kontoret i Oslo, der de
største utgiftene er lønn, husleie, forsikringer og andre driftskostnader.

• Informasjonsbudsjettet viser kostnader med å drive informasjonsarbeid og politisk
påvirkningsarbeid i Norge. Her finner dere blant annet årlig kampanje, nettsider osv.

SAIHs økonomi fortsetter å styrke seg. Fra 2018 går SAIH inn en ny avtaleperiode med 
Norad om støtte til bistandsarbeidet. Støtten øker fra ca 30,8 mill i 2017 til ca 34,3 mill i 2018. 
Inntektene fra tierinnsamlingene øker, som følge av at flere campuser deltar (som følge av 
sammenslåinger og enkelte nye ordninger) og vedtatte økninger av innbetalingene pr 
student.  

Totalt vil SAIH med dette budsjettet gå med et overskudd i 2018 med kr 797,893. 

Styret oppfordrer Årsmøtet til å se på budsjettet helhetlig og vurdere om foreslått revidert 
budsjett svarer på hva medlemmene ønsker at SAIH skal oppnå i den kommende perioden. 

 Dersom det er behov for oppklaringer så ta gjerne kontakt med styreleder Beathe Øgård 
(leder@saih.no) eller daglig leder Milena Tevanovic (mt@saih.no) i forkant av årsmøtet.  
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Totalbudsjettet 
Totalbudsjettet består nå av to deler; Aktivitetsbudsjett og Budsjett innsamlete midler. Dette er 
samme måte som regnskapet er satt opp det. Dermed blir det lettere å sammenligne år for år. 
Samtidig har noen kostnader til programvirksomheten vært ført som administrasjons-
kostnader. Dette er endret fra budsjett 2018. de samme endringene er gjort for budsjett 2017 
og regnskap 2016, for å gjøre det mulig å sammenligne budsjett 2018 med de to foregående 
årene. Endringen gir et riktigere bilde av hva pengene brukes til.  

Ved utgangen av 2016 hadde SAIH en egenkapital på 18,7 mill (se sak om regnskap 2016). 
Sammen med gode egne inntekter gir dette SAIH en trygg og sikker økonomi, med et godt 
handlingsrom.  

Innsamlingsbudsjettet 
Budsjettet består av to sider; et oppsummert budsjett som viser alle inntekter og kostnader 
forbundet med innsamlingen, og en detaljert oversikt over forventet tierinnbetalinger fra 
utdanningsinstitusjonene.  
Tierne fortsetter å øke i forhold til tidligere år. Dette skyldes tett oppfølging av lærestedene, 
noe som blant annet har medført at tierbeløpet er økt ved flere læresteder. Samtidig har 
fusjoner ført til at flere studenter betaler tiere.  

Det har over flere år vært jobbet med å øke bidraget fra akademikerne og andre støtte-
spillere, blant annet med mulighet for støtte over sms og avtalegiro. I 2018 begynner et enda 
mer aktivt innsamlingsarbeid, og kostnadene med dette ser man i innsamlingsbudsjettet. Det 
vil gå noe tid før innsatsen gir god uttelling i inntektene. SAIH har svært lave kostnader med 
innsamling, bare 0,34% av innsamlete midler brukes til innsamlingsarbeidet.  

Administrasjonsbudsjettet 
Administrasjonsbudsjettet til SAIH skal dekke drift av organisasjonen. De fleste kostnadene 
her går til lønn, husleie og faste avtaler med nettleverandører og liknende. SAIH har normalt 
et nøkternt forbruk på administrasjon, og budsjettforslaget for 2018 følger den same linjen. 

Som nevnt under Totalbudsjettet er noen kostnader som tidligere ble ført på administrasjon nå 
ført på program. Tallene fra 2016 og 2017 er omarbeidet sånn at tallene for de tre årene er 
sammenlignbare.  

Informasjonsbudsjettet 
Informasjonsbudsjettet for 2018 er svært likt til 2017. Det skyldes at SAIH sin avtale med 
Norad for årene 2017-2019 gir samme årlige støtte med i utgangspunktet de samme 
aktivitetene hvert år. I 2018 budsjettet er posten med RadiAid prisutdelingen tatt bort, mens 
kampanjen er tilsvarende styrket. 

Kostnadene er fordelt på 3 tiltak som er Norad støttet, og egne kostnader til informasjons-
arbeid og profilering som ikke dekkes av Norad avtalen.  
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14.e  Debatt
Det reviderte budsjettet vil bli presentert for Årsmøtet. Det settes av tid til oppklarende
spørsmål før det åpnes for debatt.

14.f Votering 

Forslag til vedtak: 
1. Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2018
2. Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2018
3. Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2018
4. Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett (Aktivitetsbudsjett og Budsjett innsamlete midler) for

2018

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak. 
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Sak 15 Valg 

Vedlegg: 
• Presentasjoner av kandidater.1

• Presentasjon av de ulike vervene
• Valgkomiteens innstilling på kandidater til Arbeidsutvalget

15.a   Presentasjon av kandidater
SAIH sitt Årsmøte skal velge leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder2, resten av
Styret3, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og revisor.
Alle kandidater vil få muligheten til å presentere seg for Årsmøtet på lørdagen. I valg til
Arbeidsutvalget ved flere enn én kandidat vil det bli avholdt en samtale mellom de ulike
kandidatene.

Dersom du er interessert i å stille til valg, kan du kontakte valgkomiteen: 
valnemnd@gmail.com 

15.b  Presentasjon av innstillinger
Valgkomiteen legger fram sin innstilling og Årsmøtet velger SAIH sine nye tillitsvalgte for
høsten 2018 og våren 20194. Samtlige kandidater vil få presentere seg på lørdag 29. april, i
etterkant av dette vil Valgkomiteen legge fram sine innstillinger5.

15.c Valg
Se «Personvalg» i forretningsorden.

1 Motivasjonsbrev og CV vil være tilgjengelig på SAIHs nettsider www.saih.no/årsmøte-2018 og er 
tilgjengelig i googledrivemappen her    
2 Merk: dersom statuttendringsforslag 12-15 går igjennom, vil det velges to nestledere.  
3 Med unntak av NSO og de ansattes representant som oppnevner sin styreplass og vara selv.  
4 Merk: dersom statuttendringsforslag 16 går igjennom vil to av de frie plassene til Styret velges for to 
perioder på Årsmøtet 2018. 
5 Merk: Valgkomiteens innstilling til Arbeidsutvalget vil bli presentert elektronisk to uker i forkant av 
Årsmøtet 2018.
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