
Til alle medlemmer i SAIH – lokallag, nasjonale studentorganisasjoner, lokale studentdemokratier, 
akademikerorganisasjoner og universitetsstyrer, 
  

Foreløpig innkalling til Årsmøte i SAIH 24. og 25. april 2020 

  
Dette er den første innkallingen til Årsmøte i SAIH i 2020. Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og legger 
føringer for alt SAIH jobber med. 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.  
  
Årsmøtet i 2020 vil finne sted i Oslo sentrum (lokale ikke avklart per dags dato) fredag og lørdag 24.-
25. april 2020.  

Vennligst se vedlagt dagsorden (godkjent av SAIHs styre 23.01.20). Informasjon om Årsmøtet 2020 
blir fortløpende tilgjengelig på SAIHs nettsider her.   

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. Se lenke for påmelding her.  
 
Formøte 
SAIH inviterer til forkurs, torsdag 23. april fra kl. 16:30 - 19:30 på SAIHs kontorer i Miljøhuset 
(Mariboes gate 8). Det vil bli lagt opp til to varianter – en for nybegynnere (aldri deltatt på Årsmøte 
før) og en for viderekomne (deltatt på Årsmøte tidligere). I tillegg vil det være en felles del hvor det 
bl.a. blir mulighet til å bli bedre kjent med og stille spørsmål til kandidater som stiller til valg til 
Arbeidsutvalget. Mer informasjon om forkurset blir sendt med endelig innkalling.   

Statuttendringsforslag:  
Endringsforslag til vedtektene må være SAIH styre i hende senest seks uker før Årsmøtet, altså innen 
13. mars. For at styret skal få god tid til å behandle forslagene anbefaler vi å sende forslag før 10. 
mars. Du kan laste ned SAIHs vedtekter og andre grunndokumenter fra våre nettsider.   

Kampanjeforslag og resolusjoner 
Frist for å sende inn kampanjeforslag og resolusjoner er 24. mars. Alle forslag og resolusjoner som 
leveres innen fristen, blir en del av sakspapirene og behandlet av styret. Det vil være mulig å fremme 
forslag frem til behandlingen av sakene på Årsmøtet. Forslag og resolusjoner som kommer etter 
fristen, vil bli ettersendt på e-post samt gjort tilgjengelig digitalt sammen med de styrebehandlede 
forslagene. 
 
Forslagsskjemaer for å komme med endringsforslag til statuttene, forslag til resolusjoner og politisk 
tema vil gjøres tilgjengelig på nettsiden så snart som mulig.    
 
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 26.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.  
 
Ved spørsmål vedrørende å stille til valg i SAIH gjerne kontakt med Valgkomiteen på 
valnemnd@gmail.com  

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


 
 
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe. 
 

Med vennlig hilsen, 

Sunniva Folgen Høiskar 

Leder 

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond  
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