
*English below 
 
Til alle medlemmer i SAIH – lokallag, nasjonale studentorganisasjoner, lokale studentdemokratier, 
akademikerorganisasjoner og universitetsstyrer, påmeldte til årsmøtet:  
  

Informasjon om SAIHs Årsmøte 2020 
 
Dette er den andre innkallingen til SAIHs Årsmøte 2020. Grunnet korona-utbruddet har Styret i dag, 
18. mars vedtatt at SAIHs årsmøte skal gjennomføres digitalt fredag 24. april.  
 
Som en konsekvens av denne endringen ber vi om at Årsmøte kun behandler følgende saker i april: 
årsrapport 2019, årsregnskap 2018 og valg av tillitsvalgte. Styret ber om at øvrige saker utsettes til et 
nytt årsmøte (del 2) etter sommeren. På denne måten ivaretar SAIH sine forpliktelser overfor 
eksterne donorer, og vi får mulighet til å gjennomføre valg av nye tillitsvalgte som planlagt.   
 
Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og kan velge å ikke følge styrets anbefalinger. Vi håper at Årsmøtet 
ser behovet for – og setter pris på tiltakene som iverksettes, og følger Styrets anbefalinger. Styret 
mener agendaen som her er foreslått, lar seg gjennomføre på en demokratisk og forsvarlig måte på 
en digital plattform. Styret mener derimot at det samme ikke er gjeldende for større diskusjonssaker. 
Når det gjelder valget, vil delegatene få mulighet til å bli kjent med alle kandidatene, i forkant og 
underveis i Årsmøtet. Tips til hvordan dette best kan gjennomføres mottas med takk. 
 
Vi håper så mange medlemmer som mulig har anledning til å delta! Endelig innkalling, dagsorden og 
sakspapirer til Årsmøtet vil bli sendt ut innen 24.mars. Informasjon om Årsmøtet 2020 blir 
fortløpende tilgjengelig på SAIHs nettsider, her.  Her finner du også oppdatert dagsorden.  
 
Påmelding  
Frist for å melde seg på SAIHs Årsmøte 2020 er 02. april. Husk at fullmaktsskjema må signeres og 
legges ved for gyldig påmelding av delegater. Meld deg på her.  
  
Formøte 
SAIH vil fortsatt gjennomføre et formøte, torsdag 23. april. Mer informasjon om innhold og praktisk 
gjennomføring blir sendt ut med endelig innkalling.   
 
Statuttendringsforslag, kampanjeforslag og resolusjoner: 
Dette er ikke lenger aktuelt for årsmøtet i april. Det vil komme en ny frist for dette i forkant av 
årsmøtet (del 2) etter sommeren. Du kan laste ned SAIHs vedtekter og andre grunndokumenter fra 
våre nettsider.   
 
Forslaget til ny organisasjonsstrategi vil sendes på høring i løpet av våren, men strategien behandles 
og vedtas endelig på årsmøtet etter sommeren. 
  
Still til valg! 
Et verv i SAIH er inspirerende, lærerikt og utfordrende. SAIH trenger kandidater til Arbeidsutvalget, 
øvrige Styreplasser, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Les mer 
om å stille til valg i SAIH her.  
 
Frist for å sende inn motivasjonsbrev er 22.mars, for å få motivasjonsbrevet sendt ut med øvrige 
sakspapirer til Årsmøtet. Det er likevel mulig å stille som kandidat helt fram til valget finner sted på 
Årsmøtet. Motivasjonsbrevet ditt vil gjøres tilgjengelig gjennom nettsidene.  
  

https://saih.no/arsmote
https://saih.no/arsmote/pamelding
http://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter
http://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter
https://saih.no/artikkel/2020/1/still-til-valg-i-saih


Ved spørsmål vedrørende å stille til valg i SAIH gjerne kontakt med Valgkomiteen på 
valnemnd@gmail.com  
  
  
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe. 
 

Med vennlig hilsen, 

Sunniva Folgen Høiskar 

Leder i SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond  

Mariboes gate 8, 0183 Norway 

+47 90576614 

 

To all members of SAIH – local chapters, national student organizations, local student democracies, 
unions for academics, university boards, that have signed up for the annual meeting:  
 

Information regarding SAIH`s Annual meeting 2020  
 
This is the second summons to SAIH's Annual Meeting 2020. Due to the corona outbreak, the Board 
decided on March 18th that SAIH's annual meeting will be conducted digitally on Friday, April 24th.  
 
Because of this development, we ask the Annual Meeting to only include the following cases on the 
agenda in April: annual report 2019, annual accounts 2018 and elections. The Board ask that the 
remaining cases are moved to a new annual meeting (part 2) after the summer. This way, SAIH will 
fulfil its obligations to external donors and elections can be held so that new representatives can 
start as planned.  
 
The Annual Meeting is the highest decision-making body in SAIH and can decide not to follow the 
recommendations made by the Board. However, we hope that the Annual Meeting will welcome our 
effort to adapt to the ongoing situation and follow our advice. The Board is confident that SAIH will 
be able to carry out the cases on the agenda mentioned above, in a democratic and responsible way 
through on a digital platform. We believe the same would prove difficult regarding the bigger 
discussion cases. When it comes to the election, the delegates will be given the possibility to get to 
know the candidates that are running, both in advance and during the meeting. Tips on how to plan 
and carry though the Annual Meeting digitally is received with great appreciation.   
  
We hope that as many members as possible have the opportunity to participate! The final summons 
and case papers for the Annual meeting will be sent out by the March 24th. Information about the 
Annual meeting 2020 will be made available on SAIH’s website. Here you will also find the agenda.  
    
Registration  
The deadline for signing up to SAIH’s Annual Meeting is the April 2nd. Remember that authorization 
(proxy) forms need to be signed and attached for a delegate’s registration to be valid. Please register, 
here. 
  
Preparatory meeting   
SAIH will hold a preparatory meeting on Thursday, April 23rd. More information about the program 
and practical implementation will be sent out with the final summons. 
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Proposals for changes in the bylaws, campaign suggestions and resolutions  
This will no longer be relevant for the annual meeting in April. You will receive a new deadline ahead 
of the Annual meeting (part 2) after the summer. You can download SAIHs bylaws and other 
documents on our website, here.  
  
The proposal for a new strategy for organizational development will be sent out on hearing this 
spring, but the strategy will be discussed and finally adopted at the annual meeting (part 2) after the 
summer.   
  
Run for elections!  
A position in SAIH is inspiring, educational and challenging. SAIH needs candidates for the Executive 
Committee, the Board, the National Council, the Information Committee, the Control Committee and 
the Election Committee. Read more about running for elections in SAIH, here. 
 
Deadline for motivation letters is the 22nd of March, if you want your motivational letter sent out 
with the case papers to the Annual meeting. However, it is still possible to announce your candidacy 
up until the election takes place at the Annual Meeting. Your motivational letter will be made 
available through the website.  
  
For questions about running for elections in SAIH, please get in touch with the election committee by 
email: valnemnd@gmail.com  
  
  
Please get in touch if you have inquiries or questions!  
 
Warm regards, 
Sunniva Folgen Høiskar 
President 
SAIH – Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund 
Mariboes gate 8, 0183 Norway 
+47 90576614 
www.saih.no 
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