
 
 

 

 

 

 

 

Søknad om medlemskap i SAIH  
 

Organisasjonens navn:  SAIH Porsgrunn 
 

Adresse: Kjølnes ring 56 
 

Postnummer: 3918 Poststed: Porsgrunn 
 

 

Medlemstall: 8 
 

Lokallag: Fylker: Telemark 

 

Kort beskrivelse av organisasjonen:  
 
SAIH started its journey in the Porsgrunn campus of University of Southeast Norway, 

on 28 August 2019. The new board is elected after Fall gathering, and the President, 

Vice-President and Treasurer is elected. It currently has 8 active members and many 

well-wishers inside and outside the campus. SAIH Porsgrunn has its own office in 

the campus, as well as Facebook and Instagram pages to connect to the online 

audiences. As the newest local chapter, it is working hard to cope with all the other 

established local chapters. 

 

 

Bakgrunn/motivasjon for å søke: 
 
Apart from individual student parliament in every university, SAIH is one of the 

major non-profit organizations which work closely with NSO, Government offices 

and the policy makers of the country. It has not only national reputation but also 

international outreach. University of Southeast Norway (USN) has its first local 

chapter of SAIH in Drammen campus. This also created a scope of thinking for having 

another local chapter in other campuses of USN. Every new beginning is challenging 

and full of obstacles. But with proper management and guidelines, SAIH Porsgrunn 

can continue its journey further ahead.  

 

 

Kontaktperson: Abir Chowdhury 
 

Epost: abirchowdhury33@gmail.com (personal) 
            saih.porsgrunn@gmail.com (official) 

Tlf: +47-94729416 
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mailto:saih.porsgrunn@gmail.com


 
                                               
      

 

 
 
Tid og sted: 23 March 2020; Porsgrunn 
 
Signatur:  
 

 
 
5 GODE GRUNNER  

Her er fem gode grunner til å bli medlem av SAIH, Norges største 

solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere:  

 

1. Bli en del av et engasjerende, sosialt og faglig nettverk. Med over 50 års 

erfaring, har vi et godt partnernettverk innenfor sivilt samfunn og akademia , 

nasjonalt og internasjonalt. 

2. Delta i SAIHs årlige politiske kampanjer. Sammen styrker vi vår 

gjennomslagskraft der hvor vi har felles interesser.  

3. Hva mener du SAIH burde fokusere på? Bruk din stemmerett som medlem til å 

påvirke hvilke politiske saker SAIH skal jobbe med i fremtiden. 

4. Vi kan tilby faglig utvikling gjennom foredrag, samarbeidsprosjekter og 

invitasjoner til en rekke arrangementer over hele landet.  

5. Som medlem bidrar dere til å styrke arbeidet for retten til god høyere 

utdanning og akademisk frihet internasjonalt.  

 
 

MEDLEMSKAP 

Et medlemskap i SAIH åpner for gjensidig utveksling av kompetanse og samarbeid 

der organisasjonene har felles interesser. I praksis betyr det alt fra deltakelse i 

innsamlinger og kampanjer til samarbeid om konkrete prosjekter.  

 

Vi forventer at våre medlemmer ønsker å bidra med det de kan for å styrke SAIHs 

arbeid. Dette kan være å spre relevant informasjon til sine medlemmer, samarbeid 

om kampanjer og prosjekter, eller informere medlemmer om SAIHs 

støttespillerordning. Etter innmelding gir vi informasjon om vår lønnstrekkordning 

og «SAIH-tierne» og hvordan man kan implementere det i sin organisasjon eller 

institusjon.   

 

Alle medlemmer har stemmerett på SAIHs Årsmøte. Denne rettigheten er gjeldende 

umiddelbart etter vedtaket, dersom søknaden om medlemskap er mottatt senest ved 



 
                                               
      

 

frist for utsendelse av endelig innkalling og sakspapirer. SAIHs Årsmøte avholdes en 

gang i året, innen utgangen av april måned. Alle medlemmer har mulighet til å 

fremme saker til SAIHs Årsmøte og bidra med å blant annet forme organisasjonens 

flerårige strategier og handlingsprogram.  

 

Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner 

innmelding ved simpelt flertall. Du finner vårt søknadsskjema ved å vende dette 

arket.  

 

Medlemskap i SAIH er åpent for: 

A. Høyeste studentorgan ved universiteter og høgskoler i Norge.  

B. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og 

høgskoler i Norge og norske studenter i utlandet. Organisasjonene må være 

livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige.  

C. Styret ved universiteter og høgskoler i Norge.  

D. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge. 

Organisasjonene må være partipolitisk uavhengige og livssynsmessige 

nøytrale. 

E. SAIHs lokallag. For å bli fullverdig medlem i SAIH må lokallaget bestå av minst 

fem medlemmer, derav én leder og én økonomiansvarlig.  


