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Innkomne statuttendringsforslag til Årsmøtet 2019 til reviderte 
statutter:  
 
Forslag 1 
Forslagsstiller: Kaia Sølverød og Aksel Noonan (Informasjonskomiteen)  
Type forslag: Endringsforslag 
Opprinnelig tekst:  
§ 11.2 Informasjonskomiteen består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet kan vedta 
supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU.  

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§ 11.2 Informasjonskomiteen består av tre fire medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet kan 
vedta supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU.  
 
Begrunnelse:  
SAIH er en organisasjon i vekst, og det følger at IKs arbeidsoppgaver også øker i omfang. 
Grunnet mangel på kapasitet har dette ført til at vi støtt og stadig må spørre om hjelp fra 
lokallagene, som igjen fører til at vi stadig må bruke tid på opplæring. Det ligger også i 
vervets natur at man ikke kan kalle inn hjelp utenfra til alle oppgaver. Vi ønsker derfor å 
utvide IK til 4 medlemmer. Å endre statuttene er i praksis en formalitet - da vi allerede har 
supplert med en utover de tre statuttene foreskriver. Vi ønsker å stryke den andre setningen 
fordi denne gir AU styring over hvem som kan bli supplert inn i IK. Dette reduserer 
landsrådets beslutningsmakt. Med denne endringen er supplementering fortsatt landsrådets 
ansvar, men AU legger ikke lenger føringen for hvem som kan velges. Det foreslås at 
forslaget skal tre i kraft umiddelbart og dersom vedtak at Årsmøtet 2019 velger fire 
medlemmer til Informasjonskomiteen.  

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 

 

Forslag 2 
Forslagsstiller: Sunniva Folgen Høiskar (på vegne av Arbeidsutvalget)  
Type forslag: Tilleggsforslag 
Opprinnelig tekst:  
§13.1 Valgkomiteen innstiller på kandidatene på Årsmøtet, med unntak av innstilling til 
Arbeidsutvalget som presenteres to uker før Årsmøtet. 

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§13.1 Valgkomiteen innstiller på kandidatene på Årsmøtet, med unntak av innstilling til Styret og 
Arbeidsutvalget som presenteres to uker før Årsmøtet. 
 
Begrunnelse:  
Styret rekrutteres vanligvis tidlig nok til at dette er mulig. Styret består ofte av kandidater 
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som er hentet inn eksternt, og som dermed er mindre kjent for medlemmene, og spesielt 
lokallagene i SAIH. Ved å presentere dem i god tid før årsmøtet vil delegatene til årsmøtet ha 
en bedre mulighet til å gjøre kvalifiserte valg 
og vurdere kandidatur opp mot hverandre. 

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget ikke vedtas til fordel for forslag 10.   

 

Forslag 3 
Forslagsstiller: Beathe Øgård 
Type forslag: Endringsforslag 
Opprinnelig tekst:  

§ 7.2 Styret velges på Årsmøtet og består av:  
A. Leder, velges for ett (1) år. 
B. To nestledere, velges for ett (1) år. Årsmøtet velger leders stedfortreder blant nestlederne. 
C. To styremedlemmer på fri plass for to (2) år, velges i partallsår. 
D. To styremedlemmer på fri plass for to (2) år, velges i oddetallsår.  
E. Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av Norsk Studentorganisasjon. 
F. Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av akademikerorganisasjoner 
som er medlem av SAIH. 
G. Et styremedlem og personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av de ansatte i SAIH. 
H. Et varamedlem til fri plass, velges for ett (1) år 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§ 7.2 Styret velges på Årsmøtet og består av:  

A. Leder, velges for ett (1) to (2) år, velges i partallsår.  
B. To nestledere, velges for ett (1) år. Årsmøtet velger leders stedfortreder blant nestlederne. 
C. To styremedlemmer på fri plass for to (2) år, velges i partallsår. 
D. To styremedlemmer på fri plass for to (2) år, velges i oddetallsår.  
E. Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av Norsk Studentorganisasjon. 
F. Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av akademikerorganisasjoner 

som er medlem av SAIH. 
G. Et styremedlem og personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av de ansatte i SAIH. 
H. Et varamedlem til fri plass, velges for ett (1) år. 

 
Begrunnelse:  
Etter dagens tradisjon og organisasjonskultur skiftes leder av SAIH ut nærmest hver periode, 
med noen få unntak i nyligere 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 
sekretariatet 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 er 
hensiktsmessig å innføre et toårig lederverv hvor forventningene fra organisasjonen ligger 
klart fra start og det foreslås derfor at statuttendringer trer i kraft etter møtet og først blir 
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gjeldende for Årsmøtet 2020. 
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 

Forslag 4 
Forslagsstiller: Beathe Øgård 
Type forslag: Endringsforslag 
Opprinnelig tekst:  
§ 5.7 G  Velge tema for kommende periodes politiske kampanje. Politisk tema skal følge valgperioden.  

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§ 5.7 G Velge tema for kommende periodes politiske kampanje. Politisk tema skal følge to 
valgperioder og velges hvert partallsår følge valgperioden.  

Begrunnelse:  
Politisk tema 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 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. Dette utelukker ikke at man i løpet av 
to-årsperioden vil kunne bringe frem nye elementer (faglig eller kreativt) i «hvileåret» til 
kampanjen. Det foreslås at endringen trer i kraft etter møtet og først blir gjeldende til 
Årsmøtet 2020, dette vil bidra til å tilrettelegge for justeringer og planlegging for å 
imøtekomme endringer ved at politisk kampanje går fra å være ett-årig til to-årig. 

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.   

 

Forslag 5 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Endringsforslag 
Opprinnelig tekst:  
§ 5.4 Som observatør med tale- og forslagsrett møter:  

A.  Styret,  
B. Landsrådet  
C. Sekretariatet  

Årsmøtet kan også gi andre gjester observatørstatus med tale- og forslagsrett 
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Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§ 5.4 Som observatør med tale- og forslagsrett møter:  

A.  Styret,  
B. Landsrådet  
C. Sekretariatet C. Informasjonskomiteen 
D. D.  Daglig Leder  

Årsmøtet kan innvilge sekretariatet, valgkomiteen også gi andre gjester observatørstatus med tale- og 
forslagsrett begrensede rettigheter.  

Begrunnelse:  
Informasjonskomiteen er et viktig organ i SAIH og dets medlemmer bør være fast representert 
på årsmøtet. Valgkomiteen har vedtektsfestede oppgaver under årsmøtesaken om (person)valg 
og trenger derfor talerett. Men de trenger kun begrensede rettigheter fordi deres tilstedeværelse 
på talerstolen er kun relevant til én sak, ikke gjennom hele årsmøtet. Daglig leder, derimot, bør 
være tilgjengelig til å svare på spørsmål eller kommentere på saker eller forslag gjennom hele 
årsmøtet. Derfor bør DL inn i listen over faste observatører med tale- og forslagsrett. 
Statuttutvalget anser sekretariatets primære funksjon under årsmøtet å sørge for god 
saksfremleggelse mv, som f.eks økonomirådgiver i budsjett- og regnskapssaker, og trenger 
derfor kun begrensede rettigheter. Sekretariatet er en viktig del av SAIHs 
organisasjonsdemokrati, og er representert på årsmøtet gjennom styremedlem og -vara, samt 
Daglig leder.  

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 

Forslag 6 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Strykningsforslag 

Opprinnelig tekst:  
§.5.6  Dersom delegater som representerer samme organisasjon, være det fra nasjonalt eller lokalt ledd, 
har mer enn halvparten av stemmene på Årsmøtet kan ikke statuttene endres på dette Årsmøtet. Disse 
sakene strykes da fra sakslista. SAIHs lokallag regnes ikke som representanter for noen av SAIHs 
medlemsorganisasjoner. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid Årsmøtet med 4/5 flertall vedta 
at statutter skal behandles etter vanlige regler.  

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§.5.6  Dersom delegater som representerer samme organisasjon, være det fra nasjonalt eller lokalt ledd, 
har mer enn halvparten av stemmene på Årsmøtet kan ikke statuttene endres på dette Årsmøtet. Disse 
sakene strykes da fra sakslista. SAIHs lokallag regnes ikke som representanter for noen av SAIHs 
medlemsorganisasjoner. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid Årsmøtet med 4/5 flertall vedta 
at statutter skal behandles etter vanlige regler.  
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Begrunnelse:  
Denne paragrafen stammer fra en tid da man var bekymret for at studentdemokratiene 
skulle kuppe organisasjonen og årsmøtet. Utvalget ser ikke lenger på dette som en reell 
trussel, og mener paragrafen trygt kan strykes. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas.   

 

Forslag 7 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Strykningsforslag 
Opprinnelig tekst:  
§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det kreves av én av de følgende: 

A. Et flertall i styret 
B. 1/3 av medlemsorganisasjonene og lokallagene 
C. Årsmøtet 

 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  

§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det kreves av én av de følgende: 

A. Et flertall i styret 
B. 1/3 av medlemmene medlemsorganisasjonene og lokallagene 
C. Årsmøtet 

 

Begrunnelse:  
Den viktigste grunnen for at «og lokallagene» bør fjernes er fordi det potensielt kan være 
ytterst udemokratisk, ved at ett lokallag blokkerer medlemsorganisasjonenes ønske om 
ekstraordinært årsmøtet. Lokallagene bør uansett regnes som medlemmer av SAIH. 

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 
Forslag 7b 
Forslagsstiller: Styret 
Type forslag: Tilleggsforslag 
Opprinnelig tekst:  
§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det kreves av én av de følgende: 

A. Et flertall i styret 
B. 1/3 av medlemsorganisasjonene og lokallagene 
C. Årsmøtet 

 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
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§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det kreves av én av de følgende: 

A. Et flertall i styret 
B. 1/3 av medlemmene medlemsorganisasjonene og lokallagene 
C. Årsmøtet 
D. Enstemmig kontrollkomite 

 
Begrunnelse:  
Styret ønsker å legge til muligheten for at også en enstemmig kontrollkomite kan kreve å 
innkalle til ekstraordinært årsmøte. Dette vil fungere som en sikkerhetsventil i tråd med at 
kontrollkomiteen har en plikt og et ansvar i å følge opp at SAIH opererer innenfor juridiske 
rammer og statutter.  

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 
 
Forslag 8 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Endringsforslag.  

Opprinnelig tekst:  
§ 10.4 Landsrådets oppgaver:  

E.Landsrådet har utover dette en rådgivende funksjon. Landsrådet skal på første møte i perioden gi 
innspill til valgkomitéens arbeid. Landsrådet skal orienteres om endringer i budsjettet av 
betydning for organisasjonen og få mulighet til å komme med innspill til kommende års budsjett. 

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§ 10.4 Landsrådets oppgaver:  

E.Landsrådet har utover dette en rådgivende funksjon. Landsrådet skal på første møte i perioden gi 
innspill til valgkomitéens arbeid. Landsrådet skal orienteres om endringer i budsjettet av 
betydning for organisasjonen og få mulighet til å komme med innspill til kommende års budsjett. 

Begrunnelse:  
Denne saken bør først og fremst behandles på Landsrådsmøte nr. 3 i juni, fordi det er før 
styret vedtar Valgkomiteens instruks.  

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 

Forslag 9 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Strykningsforslag 
Opprinnelig tekst:  
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§ 11.2 Informasjonskomiteen består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet kan vedta 
supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU.  

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
§ 11.2 Informasjonskomiteen består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet kan vedta 
supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU.  

Begrunnelse:  
For det første bør Årsmøtet bestemme hvor mange medlemmer det skal finnes i et sentralt 
organ. For det andre byr «etter innstilling fra AU» på uklarheter.  
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget ikke vedtas.  

 

Forslag 10 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Endringsforslag  

Opprinnelig tekst:  
§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på 
Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg i Landsråd. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 
Årsmøtet, med unntak av innstilling til Arbeidsutvalget som presenteres to uker før Årsmøtet.  

Foreslått endret til (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 i Landsråd. Valgkomiteen skal presentere sin 
innstilling til alle verv på Årsmøtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget skal offentliggjøres 
minimum to uker før Årsmøtet. Øvrige innstillinger skal senest offentliggjøres på Årsmøtet, 
men kan presenteres tidligere dersom det er hensiktsmessig. Valgkomiteen innstiller på 
kandidatene på Årsmøtet, med unntak av innstilling til Arbeidsutvalget som presenteres to uker før 
Årsmøtet. 

Begrunnelse:  
Andre setning i §13.1 er utydelig og byr på forskjellige tolkninger av valgkomiteens 
oppgaver og forpliktelser når det kommer til innstillinger. Forslaget forsøker å tydeliggjøre 
hva som er ønsket praksis.  

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 

Forslag 11 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Tilleggsforslag 
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Opprinnelig tekst:  
§ 14.5 Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler lokallagenes egen søkepott som administreres av 
arbeidsutvalget.  

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  

§ 14.5 Lokallaget selv eller arbeidsutvalget kan beslutte å legge ned et lokallag. 
Arbeidsutvalget kan bare beslutte dette dersom det ikke har vært aktivitet i lokallaget de 
siste tre månedene og etter å ha gitt varsel til leder og økonomiansvarlig. Ved oppløsning 
tilfaller eventuelle midler lokallagenes egen søkepott som administreres av arbeidsutvalget. 

Begrunnelse:  
Utvalget mener det er hensiktsmessig at vedtektene inneholder prosedyre for hvordan 
nedleggelse av lokallag kan foregå. Forslaget forsøker å gi arbeidsutvalget anledning til å 
gripe inn innenfor rimelighetens grenser. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas.   

 

Forslag 12  
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Tilleggsforslag 

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet): 
Ny paragraf:  

§ DISIPLINÆRTILTAK 

§ Dersom tillitsvalgte bryter SAIH sine retningslinjer kan organisasjonen igangsette 
disiplinærtiltak. Brudd vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad i 
tråd med SAIHs sanksjoneringshierarki. 

  

§ Varslingsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Vedtak kan 
ankes til styret innen to uker. Styrets beslutning er endelig. Varslingsutvalget 
nedsettes av styret. 

  

Suspensjon: En tillitsvalgt som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig 
brudd på organisasjonens retningslinjer kan bli suspendert fra verv og oppgaver, 
inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Suspensjonen vil 
stå inntil nytt vedtak er fattet. 
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Eksklusjon: Dersom det stadfestes alvorlig brudd på organisasjonens retningslinjer 
av en tillitsvalgt kan det fattes vedtak om at personen fratas sine verv og 
arbeidsoppgaver og ekskluderes fra organisasjonen. 

  

Forhold utenfor SAIH: Dersom en tillitsvalgt kommer under politietterforskning for 
brudd på straffeloven eller misbruk av stilling eller tillit, blir vedkommende 
automatisk suspendert fra alle verv. Ender saken med dom kan det fattes vedtak om 
at personen fratas sine verv og arbeidsoppgaver og ekskluderes fra organisasjonen. 

Begrunnelse: 
SAIH trenger tydeligere føringer for reaksjoner på brudd på våre retningslinjer. En viktig 
vurdering har vært på hvilket detaljnivå bestemmelsene i vedtektene bør være. Etter råd fra 
LNU og gjennomgang av mange ulike organisasjoners sanksjoneringsbestemmelser, har jeg 
valgt nokså overordnende formuleringer, slik at detaljene om retningslinjer og 
sanksjonsformer havner hos styret. For man kan risikere at vedtektene definerer bort tilfeller 
som burde føre til reaksjoner.  Jeg tror dette er ekstra viktig nå fordi SAIH er i en startfase på 
dette feltet og bestemmelsene kan ha behov for revidering oftere enn hva vedtektsendringer 
på et årsmøte legger opp til. Samtidig er det viktig at de mest alvorlige reaksjonene er 
beskrevet slik at organisasjonen sier tydelig ifra at man ønsker disse. Det foreslås at ny 
paragraf legges inn mellom paragraf 15 og 16 i statuttene (og at endring av paragrafnumre 
som følger av dette).  

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  

 

Forslag 13:  
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Navneendring av grunndokument «SAIHs statutter» 
 
Opprinnelig tekst: Statutter 
Ny tekst: Vedtekter 
Hvor: Gjennomgående, der hvor det står «statutter», endring til «vedtekter» 
 
Begrunnelse: Som ledd i å gjøre statuttene tydeligere og enklere å forstå, ønsker vi å endre 
navnet fordi vedtekter er det vanligste begrepet om et slikt dokument. Vi tror en slik endring 
vil gjøre det enklere for nye medlemmer og aktivister å forstå hvilket dokument som 
inneholder SAIHs lover og regler.  
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
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Forslag 14:  
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Strykning 
Opprinnelig tekst:  
§5.7 Årsmøtet skal:  
D. Vedta revidert administrasjons-, informasjons- og innsamlingsbudsjettet, samt totalbudsjett, for 
inneværende kalenderår. 
 
Ny tekst:  
§5.7 Årsmøtet skal:  
D. Vedta reviderte administrasjons-, informasjons- og innsamlingsbudsjettet, samt totalbudsjett, 
budsjetter for inneværende kalenderår. 
 
Begrunnelse:   
Se samlet begrunnelse for forslag 14 og 15. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  
 
 
Forslag 15 
Forslagsstiller: Mikael Østhus Schärer (på vegne av Statuttutvalget) 
Type forslag: Strykning 
Opprinnelig tekst:  
§5.7 Årsmøtet skal:  
 
F. Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid: Strategi for utviklingssamarbeid, Strategi 
for kommunikasjon og Strategi for organisasjonsutvikling. 
 
Ny tekst:  
§5.7 Årsmøtet skal:  
 
F. Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid: Strategi for utviklingssamarbeid, Strategi 
for kommunikasjon og Strategi for organisasjonsutvikling. 
 
Samlet begrunnelse for 14 og 15: Vi mener det er unødvendig detaljert at navnene på alle 
budsjettene og strategiene er i statuttene. Det gir ikke et godt rammeverk for styring og kan 
føre til brudd på statuttene. For hvis et av budsjettene eller strategiene endrer navn og 
fremmes for årsmøtet, vil det stride mot vår lov, saken kan erklæres ugyldig og det vil ikke 
bli noen behandling av saken. Dette var f.eks. tilfelle i fjor da en ny strategi ble opprettet 
(strategi for org-utvikling) og to andre ble slått sammen til én (kom-strategien). Da kunne vi 
stått i en situasjon uten reviderte strategier. Ved å fjerne navnene vil Årsmøtet fortsatt ha 
myndigheten til å revidere budsjettene til SAIH og vedta de flerårige strategiene. Endringen 
vil derfor ikke påvirke Årsmøtets beslutningsmyndighet, men det vil legge til rette for at 
SAIH har de budsjettene og strategiene som organisasjonen ønsker – uten at får fremlagt 
saker som bryter med statuttene. 
 



Vedlegg sak 5  

Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  
 
Styrets anbefaling:  
Styret anbefaler at hvilke flerårige strategier SAIH skal ha kan reguleres gjennom 
prinsipprogrammet (hvor dette kan nedskrives under avsnittet om «SAIHs arbeid» som 
beskriver organisasjonens virksomhetsområder). SAIH skal vedta nytt prinsipprogram i 2022 
og dette grunndokumentet reguleres av statuttene til og revideres hvert 5.år og det er mulig 
for Årsmøtet med 2/3 flertall å åpne opp for endringer i prinsipprogrammet på hvert 
årsmøte. Styret mener at det da bør være mulig å gjøre nødvendige endringer av navn på 
eller endringer i antall på flerårige strategier ved identifiserte behov i SAIH. Dersom navn på 
dagens flerårige strategier skal legges inn i prinsipprogrammet må dette fremmes som eget 
forslag til Årsmøtet 2020.  
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