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DAGSORDEN SAIHs ÅRSMØTE 2019 
 
Dato:  26.- 27. april 2019 
Sted: OsloMet, Stensberggata 26/28 X158  
 
 1  Åpning 
1.a Valg av ordstyrere 
1.b Godkjenning av innkalling  
1.c Godkjenning av dagsorden 
1.d Godkjenning av nye medlemmer 
1.e Godkjenning av Forretningsorden  
     
 2  Konstituering  
2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene 
2.b Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps 
2.c Valg av redaksjonskomiteer for revidert budsjett, handlingsprogram, 

resolusjoner og politisk tema.  
 
  3   Årsrapport fra medlemmene    
3.a Presentasjon av foreløpige årsrapporter 
 
 
  4   Årsrapport 2018    
4.a  Presentasjon av Årsrapport 2018 
4.b Debatt 
4.c Godkjenning 
 
 
 5  Statuttendringer   
5.a  Presentasjon  
5.b Debatt 
5.c Votering 
 
 6  Handlingsprogram    
6.a  Presentasjon av styret sitt forslag til handlingsprogram 
6.b Debatt  
6.c Votering 
 
 7  Tema for politisk kampanje     
7.a  Presentasjon  
7.b Debatt 
7.c Votering 
 
 8  Resolusjoner        
8.a  Presentasjon 
8.b Debatt 
8.c Votering 
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 9  Regnskap 2017  
9.a Orientering 
9.b Godkjenning 
 
 10  Revidert Budsjett 2019       
10.a Presentasjon av innsamlingsbudsjett 
10.b Presentasjon av administrasjonsbudsjett 
10.c Presentasjon av informasjonsbudsjett 
10.d Presentasjon av totalbudsjett 
10.e Debatt  
10.f Votering 
 
 11  Valg 
11.a Presentasjon av kandidater til AU 
11.b Presentasjon av øvrige kandidater 
11.c Presentasjon av innstilling til AU 
11.d Presentasjon av øvrige innstillinger 
11.e Valg 
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SAIHs ÅRSMØTE 2019 

TIDSPLAN  
 

Fredag 26. april          
 
10.00 Oppmøte og registrering  
  
11.00 1.0 Åpning 
11.00 1.a Valg av ordstyrere 
11.02 1.b Godkjenning av innkalling 
11.05 1.c Godkjenning av dagsorden 
11.10 1.d Godkjenning av nye medlemmer 
11.15 1.e Godkjenning av forretningsorden 
 
11.25 Hilsningstale 
 
11.30 2.0 Konstituering 
11.30 2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene 
11.40 2.b Valg av referenter, fullmaktskomité protokollunderskrivere 

og tellekorps 
11.45  2.c Valg av redaksjonskomiteer for handlingsprogram, 

resolusjoner, revidert budsjett og tema for politisk kampanje. 
 
11.50 5.0 Statuttendringer  
11.50 5.a Presentasjon 
12.00 5.b Debatt 
 
13.00 Lunsj 
 
13:45  5.c  Votering statuttendringsforslag forslag 1 til revidert 

versjon/forslag 1 og 2 til dagens versjon   
  
14.00 6.0 Handlingsprogram  
14.00 6.a Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram 
14.10 6.b Debatt 
 
15.00 7.0 Tema for politisk kampanje 
15:00 7.a Presentasjon av Styrets innstilling til politisk kampanje 
15:10 7.b  Debatt 
 
16.00 Pause 
 
16.15 8.0 Resolusjoner 
16.15 8.a Presentasjon 
16.25 8.b Debatt 
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17.15 10.0 Revidert Budsjett 2019  
 10.a Presentasjon av innsamlingsbudsjett 
 10.b Presentasjon av administrasjonsbudsjett 
 10.c Presentasjon av informasjonsbudsjett 
 10.d Presentasjon av totalbudsjett 
17:35 10.e Debatt 
 
18.05 Pause 
 
18.15 11 Valg 
18.15 11.a Presentasjon av kandidater til AU 
19.00 11.c Presentasjon av innstillinger til AU 
19.10 11.b Presentasjon av kandidater til øvrige verv 
19.30 11.d Presentasjon av innstillinger til øvrige verv 
 
 
19.45 Møteslutt  
 
  Middag og Årsmøtefest!  
 
 
 
 

Lørdag 27. april          
 
09.00 Oppmøte og registrering  
 
09.30 4.0 Årsrapport 2018 
09.30 4.a Presentasjon  
09.40 4.b Debatt  
09.50 4.c Godkjenning  
 
10.00 3.0 Årsrapport fra medlemmer 
 3.a Presentasjon 
 
10.30 11.0 Valg 
10.30 11.e Votering (AU og Styret)  
 
10.50 9.0 Årsregnskap 2017 
10.50 9.a Presentasjon 
11.00 9.b Godkjenning 
 
11.10 5.0 Statuttendringer 
11.20 5.c Votering 
 
11.30 Hilsningstaler 
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Valgannonsering – AU og Styret 
 
12.00 Lunsj og gruppebilde 
 
13.00 11.0 Valg 
13.00 11.e Votering (Landsrådet, IK, KK, VK og revisor)   
 
13:30 6.0  Handlingsprogram  
13.30 6.c Votering 
 
13.50 10.0 Revidert Budsjett 2019 
13.50 10.f Votering 
 
14.10 7.0 Tema for politisk kampanje 
14.10 7.c  Votering  
 
Annonsering – Landsrådet, IK, KK, VK og Revisor  
 
14.30 8 Resolusjoner  
14.30  
 8.c Votering 
 
 
 
14.50 Avslutning 
15.15 Møteslutt 
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Sak 1  Åpning 
Vedlegg: 

• Styrets forslag til forretningsorden.  
 
1.a Valg av ordstyrere 
Forslag til vedtak: 
Jonas Ådnøy Holmquist og Anne Helene Bakke som ordstyrere 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak.  
 
1.b Godkjenning av innkalling  
Foreløpig innkalling ble sendt ut 01. februar 2019. Endelig innkalling med dagsorden og 
sakspapir ble i tråd med Statuttene sendt ut 29.mars (senest 4 uker før Årsmøtet) 2. utsending av 
sakspapirene med Styret sine innstillinger vil bli sendt ut 05. 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. 
Til Årsmøtet 2019 har det ikke kommet inn noen søknader om medlemskap til SAIH innenfor 
fristen.  
 
1.e Godkjenning av Forretningsorden  
Forslag til forretningsorden ligger vedlagt.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar forretningsorden for 2019. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslaget til forretningsorden. 
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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 et 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 Sol Stenslie (SAIH Blindern), Synnøve Moe (SAIH Blindern), Kaia Sølverød 
(Informasjonskomiteen) og Hanna Steffenak (SAIH Blindern) som referenter på Årsmøtet 2019 
 
2.b.2 Styrets innstilling på fullmaktskomité: 
Styret innstiller Elise Åsnes (SAIH Bislet), Hector Ulloa (SAIH Bergen), Kristine Bævre Solli (SAIH 
Kristiansand) og Agnes Mathiasen (SAIH Blindern) til fullmaktskomite på Årsmøtet 2019 
 
2.b.3 Styrets innstilling på protokollunderskrivere: 
Styret innstiller Beathe Øgård (Styret), Ylva Fjeldberg (SAIH Bislet) og Jorunn Føllesdal 
(Kontrollkomiteen) som Protokollunderskrivere for Årsmøtet 2019 
 
2.b.4 Styrets innstilling på tellekorps: 
Styret innstiller Kristine Bjartnes (Styret), Nyasha Vera (NOREC), Peder Hognestad (SAIH Blindern) og 
Henry Lush (SAIH Bergen) som tellekorps på Årsmøtet 2019 
 
2.c   Valg av redaksjonskomiteer for handlingsprogram, resolusjoner og tema for 

politisk kampanje. 
Styrets innstilling:  
 
2.c.1: Styrets innstilling på redaksjonskomité for handlingsprogram:  
Styret innstiller Jone Trovåg (Styret), Roya Shahibzadeh (Informasjonskomiteen), Kaja Antonsen (SAIH 
Kristiansand) og Tore Nesheim (UiT) som redaksjonskomité for handlingsprogram på Årsmøtet 2019. 
 
2.c.2: Styrets innstilling på redaksjonskomité for resolusjoner:  
Styret innstiller Eirik Owren Holt (Styret), Ragnhild Holtan (SAIH Ås), Martine Billing (SAIH Bergen), 
Selma Bratberg (SAIH Bislet) og Anja Myrtveit (UiB) som redaksjonskomité for resolusjoner på Årsmøtet 
2019 
 
 
2.c.3: Styrets innstilling på redaksjonskomité for tema for politisk kampanje:  
Styret innstiller Håkon Fottland (Styret), Aji Cham (SAIH Stavanger), Aksel Noonan 
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(Informasjonskomiteen), Agnes Dorich (SAIH Bislet) og Torgeir Lebesbye (NTL Ung) som 
redaksjonskomité for politisk tema på Årsmøtet 2019  
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Sak 3  Årsrapport fra medlemmene 
 
Vedlegg: 

• Foreløpig årsrapport fra lokallagene vil være tilgjengelig elektronisk på SAIHs nettsider 
en uke i forkant av 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.  
 
SAIH verdsetter et godt og aktivt samarbeid med alle medlemsorganisasjoner. I perioden 
2018/2019 har vi samarbeidet godt politisk om blant annet akademisk frihet og situasjonen for 
studenter og akademikere globalt, og politisk kampanje med tema kapasitetsbygging av høyere 
utdanning globalt.  
 
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 2018/2019 har vært svært høyt, og mange spennende 
arrangementer har blitt gjennomført. SAIH har i skrivende stund 11 lokallag. 
 
Hvert SAIH lokallag velger seg ut to ulike aktiviteter som de presenterer for Årsmøtet. Dette kan 
være fra kampanjen eller fra andre aktiviteter i løpet av året og det oppfordres til å vise bilder (én 
PowerPoint-slide kan sendes til am@saih.no innen mandag 22.april 2019). Øvrige 
medlemsorganisasjoner velger selv hva de ønsker å presentere for Årsmøtet. Det stilles ikke krav 
til innsending av rapport i forkant av Årsmøtet for andre medlemmer enn lokallagene. 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.  

 

mailto:am@saih.no
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Sak 4  Årsrapport 2018 
 
Vedlegg: 

• Årsrapport for 2018   
 
4.a  Presentasjon av Årsrapport 2018 
Styret presenterer Årsrapport 2018. 
 
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 2018, 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 2018. 
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på forslag til vedtak. 
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Sak 5  Statuttendringer  
 
Vedlegg: 

• SAIH sine statutter vedtatt av Årsmøtet 2018. 
• Reviderte Statutter til Årsmøtet 2019 med redaksjonelle endringer 
• Sammenligningsdokument dagens og reviderte statutter  
• Innkomne forslag til dagens statutter  
• Innkomne forslag til reviderte statutter 

 
5.a Presentasjon 
Styret presenterer innkomne statuttendringsforslag.  
 
Statuttene er de mest grunnleggende reglene for SAIH, og definerer rammene for 
organisasjonens 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). 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 styremøtet hvor Årsmøtedokumenter forberedes. Nye forslag til statuttendringer kan 
eventuelt sendes inn til Årsmøte 2020.  
 
Redaksjonell gjennomgang av statuttene 
Årsmøtet 2018 vedtok følgende «Årsmøtet ber styret om å nedsette et utvalg som skal gjennomføre en 
redaksjonell gjennomgang av SAIHs statutter. Nytt utkast til statuttene skal være klart for behandling på 
Årsmøtet 2019». 
 
Styret vedtok på SM01 å nedsette et utvalg for redaksjonell gjennomgang av SAIHs statutter i 
tråd med vedtaket fattet av Årsmøtet 2018. Utvalget har bestått av Julie Ness og Mikael Østhus 
Schärer. Utvalget har nå levert en revidert versjon av SAIHs statutter som kun inneholder 
redaksjonelle endringer. I dette arbeidet har utvalget i hovedsak forsøkt å samle eller fjerne tekst 
som står gjentagende i dokumentet, omstrukturert hvor dette har vært naturlig samt forsøkt å 
presisere hvor statuttene åpner for unødvendig tolking. 
 
Utvalget har utformet et forslag til en god framgangsmåte for hvordan statuttene skal behandles 
på Årsmøtet 2019 i samarbeid med kontrollkomiteen. Utover dette har utvalget også sendt inn en 
rekke separate forslag til statuttendringer som må realitetsbehandles hver for seg av Årsmøtet 
2019 basert på svakheter i dagens statutter. 
 
Til behandlingen av statutter på Årsmøtet 2019 anbefaler Styret følgende:  

• Årsmøtet tar først aktiv stilling til om de vil godkjenne det reviderte 
forslaget til nye statutter (dette inneholder kun redaksjonelle endringer)  

• Dersom Årsmøtet godkjenner det reviderte dokumentet erstatter 
dette tidligere statutter, og  legges til grunn for videre behandling av innkomne 
endringsforslag.  
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For å imøtekomme dette vil innkomne forslag være mulig å fremme til begge sett av statutter 
(dagens og revidert versjon).  
 
 
 
5.b  Debatt 
 
 
5.b Votering 
Endringer i statuttene krever 2/3 flertall på Årsmøtet.  
Styrets innstilling for hver forslag ligger til grunn for voteringen. 
 
I forslag til tidsplan til Årsmøtet 2019 legges det opp til at følgende forslag 1 og 2 til dagens 
statutter eller forslag 1 til reviderte statutter skal voteres over på fredag i etterkant av debatten 
om statuttendringer, da det foreslås at disse trer i kraft umiddelbart ved vedtak og påvirker dette 
Årsmøtet.  
 
Se vedlegg med innkomne forslag til dagens og reviderte statutter. Styrets innstilling etterfølger 
hvert forslag.  
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Sak 6  Handlingsprogram 2019/2020 
 
Vedlegg: 

• Foreslått handlingsprogram for 2019/2020  
 
6.a  Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram 
Styret presenterer nytt forslag til handlingsprogram 2019/2020. 
 
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 
2019/2020.  
 
Forslag til handlingsprogram 2019/2020 som legges frem til Årsmøtet 2019 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 ikke inkluderes i handlingsprogrammet fordi organisasjonen allerede er 
forpliktet til å gjennomføre disse aktivitetene gjennom blant annet budsjett 2019 og SAIHs 
statutter. 
 
6.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 lørdagen. 
Årsmøtet vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. Når strek1 settes i debatten er det 
ikke mulig med flere endringsforslag.  
 
6.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar handlingsprogram for 2019/2020. 
 
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 7 - Tema for politisk kampanje 2020 
 
Vedlegg: 

• Innsendt forslag 1: Diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk – utdanning som løsning  

• Innsendt forslag 2: Ikke‐diskriminerende utdanning og akademia for alle  
 
7.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.  
 
For at forslaget skal kunne behandles av styret og være del av 2.utsending av sakspapirer til 
Årsmøtet må forslag sendes til SAIH sentralt innen 28. mars. 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 tematiske fokusområder (spesifisert i kommunikasjonsstrategien)  
  
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. 
 
 
7.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? 
• Hvordan kan SAIH arbeide politisk med dette temaet? Er det rom for å påvirke politiske 

prosesser og endre politikk?  
 
7.c Votering 
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Forslag til vedtak:  
Forslag 1:  
Årsmøte velger Rebekka Ringholm sitt forslag «Diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – utdanning som løsning» som tema for politisk kampanje 2020.  
 
Forslag 2:  
Årsmøte velger Marte Mørk sitt forslag «Ikke‐diskriminerende utdanning og akademia for alle» som tema 
for politisk kampanje 2020.  
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at Rebekka Ringholm sitt forslag «Diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – utdanning som løsning» vedtas som politisk kampanje 2020.  
 
Styrets begrunnelse:  
Styret har valgt å innstille på forslag 1: Diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – utdanning som løsning. Forslaget omhandler et tema som 
SAIH har arbeidet med lenge, men som har hatt mindre synlighet utad de siste årene, og som 
også har kommet som forslag til politisk kampanje flere år uten å nå opp. Forslaget er godt 
gjennomarbeidet, og dessverre har det ny aktualitet med anti-LHBT-krefter på fremmarsj i flere 
land. Det er stor interesse for tematikken i organisasjonen, og forslaget har et bredt tema hvor 
SAIH kan jobbe med hele medlemsmassen og tverrpolitisk. I tillegg gir dette temaet for politisk 
kampanje SAIH mulighet til å vise frem arbeidet til våre partnere, som er et hovedmål i 
kommunikasjonsstrategien. SAIH har flere spennende partnerorganisasjoner i flere land som 
jobber med SOGIE-tematikk, som sjeldnere blir trukket frem som eksempler i SAIHs daglige 
kommunikasjonsarbeid, for eksempel Colors Rainbow i Myanmar og Adesproc Libertad i 
Bolivia.  
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Sak 8  Resolusjoner  
 
Vedlegg: 

• Innsendt forslag 1 til resolusjon «Skatterettferdighet for å sikre lik tilgang til god 
utdanning»  

• Innsendt forslag 2 til resolusjon «Fragmentering av utdanningsfinansiering 
globalt» 

• Innsendt forslag 3 til resolusjon «Universitetenes samfunnsansvar» 
• Innsendt forslag 4 til resolusjon «Interseksjonalitet»  
• Innsendt forslag 5 til resolusjon «SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnstudier 

ved ungarske universiteter» 
• Innsendt forslag 6 til revidert resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning»  
• Innsendt forslag 7 til resolusjon «Lik tilgang til utdanning, også i Norge» 
• Innsendt forslag 8 til resolusjon «Stans Hydros angrep på forskningsbaserte 

ytringer – Støtt akademisk frihet i Brasil!»  
 
8.a  Presentasjon og debatt 
Styret vil legge frem sin innstilling i presentasjonen av saken på Årsmøtet.  
Forslagstillere vil få mulighet til å 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. Det er mulig å fremme nye resolusjoner for SAIH og/eller foreslå 
oppdateringer av allerede vedtatte resolusjoner.  
 
For at forslag til resolusjoner skal kunne behandles av styret og være del av 2.utsending av 
sakspapirer til Årsmøtet må forslag sendes til SAIH sentralt innen 28.mars. 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. 
 
8.b Votering 
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Resolusjonsforslagene vil bli votert over ett av gangen, med mindre annet er spesifisert i 
forretningsorden.  
 
Forslag til vedtak:  
Forslag 1: 
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Skatterettferdighet for å sikre tilgang til god utdanning»  
 
Forslag 2: 
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Fragmentering av utdanningsfinansiering globalt»  
 
Forslag 3: 
Årsmøtet vedtar Sunniva Folgen Høiskar sitt forslag «Universitetenes samfunnsansvar»  
 
Forslag 4:  
Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «Interseksjonalitet»  
 
Forslag 5:  
Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnstudier ved 
ungarske universiteter»  
 
Forslag 6:  
Årsmøtet vedtar arbeidsgruppa for avkolonisering i SAIH sitt forslag til revidert tidligere vedtatt 
resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning»  
 
Forslag 7:  
Årsmøtet vedtar SAIH Kristiansand sitt forslag «Lik tilgang til utdanning, også i Norge»  
 
Forslag 8:  
Årsmøtet vedtar SAIH Bislet sitt forslag «Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – Støtt 
akademisk frihet i Brasil!»  
 
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.  
 
Styrets begrunnelse:  
Forslag 1: Styret mener at det er positivt at SAIH får utdypet sin politikk på skatt da dette har blitt 
et mer framtredende tema i organisasjonen som flere ønsker å arbeide videre med, spesielt i lys 
årets politiske kampanje.  
  
Forslag 2: Styret mener det er positivt at SAIH har vedtatt politikk på områder som 
organisasjonen har arbeidet med over lengre tid, slik som global utdanningsfinansiering. I tillegg 
har det oppstått nye mekanismer som SAIH bør ha en fastsatt posisjon på opp imot norske 
myndigheter, samtidig som SAIH arbeider mer internasjonalt. Dette gir godt grunnlag for at 
SAIH kan arbeide videre i fora slik som Global Campaign for Education nasjonalt og 
internasjonalt.   
 



19 
 

Forslag 3: I tråd med at SAIH ønsker å engasjere flere akademikere synes Styret det er positivt at 
SAIH får tydeligere politikk opp mot norske høyere utdanningsinstitusjoner og viser vår 
relevans. Resolusjonen utdyper også hva SAIH med universitetenes samfunnsansvar på ulike 
plan og bygger på tidligere arbeid i SAIH.  
 
Forslag 4: Styret mener det er positivt at SAIH vedtar politikk om interseksjonalitet som kan 
utdype hva SAIH om mener samt underbygge at dette er en tilnærming som organisasjonen 
kontinuerlig må opprettholde og styrke i vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Dette 
gjelder særlig i samarbeid med marginaliserte grupper i det langsiktige utviklingssamarbeidet.  
 
Forslag 5: Styret synes situasjonen i Ungarn er alvorlig og mener det er positivt at SAIH har et 
tydelig standpunkt på den negative utviklingen og trendene med brudd og trusler på akademisk 
frihet i Ungarn og Europa.  
  
Forslag 6: Styret ser behov for å oppdatere deler av den tidligere vedtatte resolusjonen 
«Avkolonisering av Høyere utdanning», spesielt i lys av misforståelser som del av den offentlige 
debatten, og synes forslaget kommer med gode utdypninger og redegjørelser som tydeliggjør 
hva SAIH mener om tema.  
  
Forslag 7: Styret synes det er positivt at SAIH kan engasjere seg for lik tilgang til høyere 
utdanning, også i Norge, og vedta politikk som også er på linje med våre medlemmers politikk, 
dette gjelder særlig International Student Union (ISU) og Norsk Studentorganisasjon (NSO), og 
åpner opp for mer samarbeid med disse.   
 
Forslag 8: Styret synes angrepene på akademisk frihet i Brasil i tilknytning Hydros virksomhet er 
alvorlige og at det er positivt at SAIH får tydelige standpunkt på saken, og at SAIH stiller seg 
kritiske til press fra næringslivsaktører som truer akademikere og forskningsinstitusjoner.    
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Sak 9  Årsregnskap 2017 
 
Vedlegg: 

 
• Årsregnskap 2017 
• Årsberetning 2017 

 
9.a  Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2017 
 
Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), hadde SAIH et overskudd i 2017 på kroner 1 545 
677.  
  
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 hadde SAIH ved utgangen av 2017 ha et prosjektfond på kroner 11 338 
399 og et disposisjonsfond på kroner 8 882 356. Total egenkapital utgjør med dette 20 268 695 
kroner, mens total gjeld er på 4 766 060 kroner.  
 
Sum anskaffede midler i 2017 var kr. 50 980 832, av dette var kr. 38 643 072 tilskudd. Inntekter fra 
SAIH tierne utgjorde 12 201 902.  
 
Gjennomgang av regnskapet 
Regnskapene består av tre deler: Aktivitetsregnskap og balanse, noter til regnskapet og vedlegg 
(innsamlingsregnskap, administrasjonsregnskap og informasjonsregnskap). Alle regnskaper er 
vedlagt. Det vil bli en gjennomgang av detaljene i vedlagte regnskap på årsmøtet.  
 
SAIH har rapportert innen fristen til alle givere, og alle avleverte regnskap og rapporter er 
revidert og funnet i orden av SAIHs revisor. For prosjektpartnerne gjenstår det noen direkte 
rapporter fra partners revisor til SAIHs revisor.  
 
 
9.b Godkjenning 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2017. 
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Sak 10  Revidert budsjett 2019 
Vedlegg: 

• Reviderte budsjetter 2019 innstilt vedtatt av styret på SM04-18/19: 
o Innsamlingsbudsjett 
o Administrasjonsbudsjett 
o Informasjonsbudsjett  
o Totalbudsjett 

 
10. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2019 
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 2019 på SM02-18/19. Årsmøtet skal 
vedta reviderte budsjetter. I forkant av Årsmøtet innstilte Styret på revidert budsjett på SM04-
18/19. 
 
Bakgrunn: 
Styret vedtok budsjett for 2019 oktober 2018 (SM02), med et resultat på -1,2 mill. Etter SM02 har 
styret vedtatt om å egenfinansiere Student Activist Academy kr. 500 000. Sekretariatet fremmer 
forslag om revidert budsjett med et resultat på -1,7 mill.  
 
Selv om resultatet sammenliknet med vedtak SM02 er stabilt, har vi foretatt noen endringer 
internt i budsjettet som vi ønsker å orientere styret om:  
 
Lønnsbudsjettet 
Lønnsutgiftene redusert med rundt 200 000 kroner. Hovedårsaken er justeringer i forbindelse 
med nyansettelser, for eksempel er kontrollerstilling fortsatt ubesatt, samt at noen stillinger har 
stått ubesatt i en periode ved utskifting.  
 
Administrasjonsbudsjettet  
Sekretariatet foreslår å øke kostnadene med kr. 90 000 som går til IKT anskaffelser (60 000), 
økning i telefoni (10 000) samt økte kostnader i forbindelse med plandager for sekretariat og AU, 
samt andre kostnader for sekretariatet (20 000). Samtidig økes inntekter fra momskompensasjon 
med om lag 100 000 kroner.  
 
Informasjonsbudsjettet 
Uendret, men sekretariatet ønsker å opplyse om at vi øker post 20009 fra 60 000 til 80 000 fordi vi 
forventer økt aktivitetsnivå. Vår erfaring er at dette totalt ikke vil innvirke på resultatet, men i 
verste fall vil bidraget fra SAIH øke med 20 000 kroner i informasjonsbudsjettet.  
 
Oppsummert 
Sekretariatet legger fram et forslag til revidert budsjett med resultat på -1,7 mill. kroner 
ekskludert OSF støtte, om lag på samme nivå som opprinnelig vedtatt budsjett.  
 
 
10.e  Debatt 
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Det reviderte budsjettet vil bli presentert for Årsmøtet. Det settes av tid til oppklarende spørsmål 
før det åpnes for debatt.  
 
 
 
10.f Votering 
 
Forslag til vedtak:  

1. Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2019 
2. Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2019 
3. Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2019 
4. Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett for 2019 

 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.  
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Sak 11  Valg 
 
Vedlegg: 

• Presentasjoner av kandidater. 
• Presentasjon av de ulike vervene 

 
11.a   Presentasjon av kandidater 
SAIH sitt Årsmøte skal velge Arbeidsutvalget bestående av leder og to nestledere, resten av 
Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og revisor. 
Alle kandidater som stiller til valg vil få muligheten til å presentere seg for Årsmøtet på lørdagen. 
Det er også mulig å stille til valg selv om man ikke har anledning til å være til stede på Årsmøtet. 
I valg til Arbeidsutvalget ved flere enn én kandidat vil det bli avholdt en utspørring mellom de 
ulike kandidatene.    
 
Innsendte motivasjonsbrev og CVer for kandidater vil være tilgjengelig på SAIHs nettsider 
https://saih.no/arsmote-2019 
 
Dersom du er interessert i å stille til valg eller tipse om kandidater, kan du kontakte 
valgkomiteen: valnemnd@gmail.com 
 
 
11.b  Presentasjon av innstillinger 
Valgkomiteen legger fram sin innstilling og Årsmøtet velger SAIH sine nye tillitsvalgte for 
2019/2020. Valgperioden er fra 1.juli 2019 til 30.juni 2020. To av styremedlemmene på fri plass og 
to av medlemmene i Kontrollkomiteen velges for to år, frem til 30.juni 2021. Samtlige kandidater 
vil få presentere seg på Årsmøtet fredag 26. april, i etterkant av dette vil Valgkomiteen legge fram 
sine innstillinger. Valgkomiteens innstilling til Arbeidsutvalget vil offentliggjøres to uker i 
forkant av Årsmøtet, alle øvrige innstillinger vil bli presentert på møtet.   
  
 
11.c Valg 
Se «Personvalg» i forretningsorden.  
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