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Sak 1  Åpning 
Vedlegg: 

• Styrets forslag til forretningsorden.  
 
1.a Valg av ordstyrere 
Forslag til vedtak: 
Styrets innstilling ettersendes. 
 
1.b Godkjenning av innkalling  
Foreløpig innkalling ble sendt ut 15. januar 2021. Endelig innkalling med dagsorden og 
sakspapir ble i tråd med vedtektene sendt ut 19.mars (senest 4 uker før Årsmøtet) 2. utsending 
av sakspapirene med styret sine innstillinger vil bli sendt ut 9. 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 2021 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 årsmøte i SAIH 2021. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslaget til forretningsorden. 
 



 
 

 

Sak 5  Vedtektsendringer  
 
Vedlegg: 

• SAIH sine Vedtekter vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 2021 
 
5.a Presentasjon 
Styret presenterer innkomne vedtektsendringsforslag.  
 
Vedtektene 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 vedtektene; 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).  
 
 
5.b  Debatt 
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 vedtektsendringer kan eventuelt sendes inn til 
Årsmøte 2021.  
 
 
5.c Votering 
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall på Årsmøtet.  
Styrets innstilling til hvert forslag ligger til grunn for voteringen. 
 
I forslag til tidsplan til Årsmøtet 2020 legges det opp til at forslag til vedtektsendringer skal 
voteres over på fredag i etterkant av debatten om vedtektsendringer, da det foreslås at 
endringene trer i kraft umiddelbart ved vedtak og påvirker dette Årsmøtet (f.eks. hva angår 
resolusjoner).  
 
 
Vedtektsendringsforslag sendt inn innen fristen 
 
Forslag 1 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 
Kontaktperson  Sunniva Folgen Høiskar 
Sidetall  4 
Innstilling fra styret Vedtas 
Endrings-, tilleggs- eller 
strykningsforslag 

Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 
H. Et varamedlem til fri plass, velges for ett (1) år. 
Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 
Endre fra ett til to varamedlemmer, og la disse være vara for hele styret med unntak av 
NSO-representant og ansattrepresentant som har oppnevnte varaer. 

Ny tekst 



 
 

 

H. To varamedlemmer i prioritert rekkefølge, velges for ett (1) år. 
Begrunnelse 
I dag mangler tre av styrets representanter (AU) vara som gir risiko for stemmedyktighet. I 
tillegg er vara-plassen for akademikerplass er uklart beskrevet i vedtektene, slik at det 
hvert år blir spørsmål i forkant av årsmøtet og usikkerheter rundt om vedkommende må 
være fra samme organisasjon som akademikerplassen o.l., noe som ikke har vært praktisert 
som en regel (det har ikke blitt oppnevnt vara av organisasjonene til valg). I motsetning til 
NSO-plassen og ansattplassen oppnevnes ikke denne varaplassen, men velges på årsmøtet, 
som gjør det vanskelig å sikre at det er kandidater fra samme organisasjon for eksempel. 
Det skaper også unødig mye valgkrøll, og man bør teknisk sett ha valgrunde for fri plass-
vara før akademikervara fordi denne har større sannsynlighet for stemmerett, som gir intet 
mindre enn fire valgrunder for styret. Dette forslaget vil redusere det til tre. Per i dag er 
det vanlig med overlapp mellom friplass- og akademikerkandidater. 

 
 
Forslag 2 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 
Kontaktperson  Sunniva Folgen Høiskar 
Sidetall  4 
Innstilling fra styret Vedtas 
Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 
F. Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 
Endrer fra "oppnevnes" til "velges" 
Ny tekst 
F. Et styremedlem og en personlig vara, velges for ett (1) år av akademikerorganisasjoner 
som er medlem av SAIH. 
Begrunnelse 
Endring av ordlyd fra "oppnevnt" til "velges" er ryddigere og stemmer både overens med 
praksis og hva som er teknisk mulig. Praksis i mange år har vært at akademikerplassen 
velges på årsmøtet, ofte med flere kandidater. Det har ikke vært praksis at 
akademikerorganisasjonene oppnevner kandidater aktivt, men at valgkomiteen leter og at 
organisasjonene aksepterer at kandidater representere dem, det har vært varierende hvor 
tett tilknytningen er. Det beskrives heller ikke i vedtektene hvordan det skal velges hvilken 
akademikerorganisasjon som skal oppnevne representant, og dette er derfor svært 
uryddig, mens for ansatte og NSO er det tydelig hvem som oppnevner og at årsmøtet ikke 
er involvert. 

 
Forslag 3 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 
Kontaktperson  Sunniva Folgen Høiskar 
Sidetall  4 
Innstilling fra styret Avvises 
Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 



 
 

 

F. Et styremedlem og en personlig vara, oppnevnes for ett (1) år av 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 
Kutter varaplassen, legges til en vara til i annet forslag og endrer fra "oppnevnes" til 
"velges" 
Ny tekst 
F. Et styremedlem velges for ett (1) år av akademikerorganisasjoner som er medlem av 
SAIH. 
Begrunnelse 
Foreslår å kutte vara til fordel for ny varaordning med to prioriterte varaer for fri 
plass/AU/akademikerplass, se begrunnelse i forslag 1. Se forklaring for ordlyd-endringen i 
forslag 2. 

 
Forslag 4 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget  
Kontaktperson  Hector Ulloa 
Sidetall  5 
Innstilling fra styret Vedtas 
Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 
10.4 Låndsradets oppgaver:B. Innmelding og utmelding av andre organisasjoner SAIH er 
medlem av. Innmeldingog utmelding krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede, hvor 
avholdende stemmerregnes som stemmer mot. 
Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 
I landsrådet, avholdsstemmer regnes som å stemme imot (når det gjelder innmelding og 
utmelding av organisasjoner SAIH er medlem av). Med forslaget vil de bli regnet som 
avholdende. 
Ny tekst 
10.4 Låndsradets oppgaver: B. Innmelding og utmelding av andre organisasjoner SAIH er 
medlem av. Innmelding og utmelding krever alltid 2/3 flertall av det totale antallet 
stemmeberettigede. 
Begrunnelse 
Avholdsstemmer bør regnes som avhold. I tilleg, er det nå klar at du alltid krever 2/3 
flertall for. Uavhengig av hvor mye avholder eller stemmer mot.  

 
 
Forslag 5 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 
Kontaktperson Sunniva Folgen Høiskar 
Sidetall  7 
Innstilling fra styret Vedtas 
Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 

 
Opprinnelig tekst 
§14.2 SAIHs Lokallag må ha egne vedtekter, et styre bestående av minst leder og 
økonomiansvarlig, og ha minimum 5 medlemmer for å regnes som fullverdig medlem av 
SAIH. SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi 
Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 



 
 

 

Endre ordlyden i paragrafen for å ikke knytte kravene til medlemskap i SAIH men 
lokallagsstaus. Lite praktisk endring, men kan gi flere delegater på årsmøtet om det vedtas. 

Ny tekst 
§14.2 SAIHs Lokallag må ha egne vedtekter, et styre bestående av minst leder og 
økonomiansvarlig, og ha minimum 5 medlemmer for å regnes som tellende lokallag i 
SAIH. SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi 
Begrunnelse 
Medlemsstatus i SAIH knyttes kun til årsmøtet og demokratisk deltakelse. i paragraf 14.3 
behandles allerede kravene for SAIHs lokallags delegatstatus på årsmøtet, og i 14.1 hva 
som skal til for at de kan kalle seg lokallag. I biten om medlemmer tidligere i vedtektene 
behandles hvem som kan være medlemmer, og her stilles ingen krav om størrelse og 
rapportering.  Kravene i gjeldende paragraf 14.2 har i realiteten kun betydning for 
muligheten til å motta frifond-midler, og bør derfor knyttes til nettopp dette og ikke til de 
demokratiske rettighetene et lokallag har i SAIH. Hensikten er at formuleringen "tellende 
lokallag" skal dekke økonomiske og administrative elementer ved SAIHs lokallag, men 
ikke deres status som medlem i SAIH. Det vil si at ikke-tellende lokallag likevel kan være 
medlemmer i SAIH. Den pågående korona-situasjonen har vist tydelig hvor fort et lokallag 
kan slutte å være et "fullverdig medlem" og forslagsstiller mener det er urettferdig at dette 
skal gå utover lokallagenes mulighet til å si sin mening på årsmøtet, som ikke blir mindre 
viktig av at de har tøffe tider. Om dette forslaget og forslag 6 også vedtas anbefaler 
forslagsstiller at det til neste år vurderes om man skal skille mellom tellende lokallag og 
medlem ifb med antall delegater lokallag kan sende. Det oppleves ikke som noen stor 
risiko at lokallag skal bli overrepresentert i dette årsmøtet, og derfor foreslår forslagsstiller 
ikke å gjøre denne endringen nå, slik at det kan gjennomtenkes bedre neste år.  

 
Forslag 6 

Navn på lokallag/organisasjon  SAIH Bergen 
Kontaktperson Sigbjørn Kahrs 
Sidetall 7 
Innstilling fra styret Vedtas 
Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 
Opprinnelig tekst 
For å ha delegatstatus på årsmøtet i SAIH må lokallaget bestå av minst femmedlemmer i 
henhold til innsendt semesterrapport innen 31. desember. 
Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 
Endre antall medlemmer som er nødvendig for å kunne delta på årsmøte fra fem til tre. 

Ny tekst 
For å ha delegatstatus på årsmøtet i SAIH må lokallaget bestå av minst tre medlemmer i 
henhold til innsendt semesterrapport innen 31. desember. 
Begrunnelse 
SAIH kan selv bestemme hvor mange medlemmer et lokallag skal ha for å kunne bli 
representert på årsmøtet. Selv om et lokallag ikke innfrir LNU sine krav for å få støtte betyr 
ikke det at de også skal bli utestengt fra et så viktig møte som årsmøtet. Å holde de mindre 
lokallagene ute i kulden bidrar vi med å gjøre oss selv en bjørnetjeneste. Hvis vi slipper 
dem til vil deres stemmer også bli hørt, som er en demokratisk seier, og de vil få tilgang på 
resursene og idemyldringen som skjer på de nasjonale arrangementene. Å gi de små 
lokallagene en stemme kan hjelpe dem med å bli store. 

 



Sak 6  Strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026 
 
Vedlegg:  

• Forslag til strategi for utviklingssamarbeid for SAIH for perioden 2022-2026 
 
6.a Presentasjon av forslag til ny strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026.  
Styret presenterer forslag til ny strategi for utviklingssamarbeid.  
 
Ekstraordinært årsmøte 2020 besluttet i handlingsprogrammet at det skulle utarbeides en ny 
strategi for utviklingssamarbeid og styret satte høsten 2020 ned et utvalg som skulle utforme 
et forslag for årsmøte 2021.  
 
Utvalget har blitt ledet av fungerende avdelingsleder for program Katrine Ringhus, og 
bestått av Kristoffer Kinge (programrådgiver), Sunniva Folgen Høiskar (styreleder), Astrid 
Thommassen (tidligere programrådgiver), Marte Mørk (tidligere nestleder) og Therese 
Jensen Grøsvik (Informasjonskomiteen og tidligere NOREC-deltaker).  
 
Høsten 2020 begynte utvalget arbeidet med en revidering av strategien 2018-2021 i henhold 
til mandatet fra styret. Den gjeldende strategien kom som resultat av en omfattende prosess 
som resulterte i en betydelig spissing av SAIHs utviklingssamarbeid opp mot høyere 
utdanning og akademisk frihet. Dette førte til at SAIH utfaset en rekke av sine partnere, og at 
mange av de resterende endret sine prosjekter for å tilpasse seg SAIHs nye fokusområde. 
Styret valgte derfor i stor grad å be om en videreføring av satsningsområdene i nåværende 
strategi.  
 
Utvalget har kartlagt utfordringer med nåværende strategi og anbefalinger til revidering hos 
sekretariatet og samarbeidspartnere, samt lest og vurderte strategidokumenter fra 
sammenlignbare organisasjoner. Første utkast til strategien ble sendt ut på høring til styret- 
og landsråd, sekretariatet og samarbeidspartnere. Andreutkast ble sendt på høring til SAIHs 
medlemmer. Vi fikk også generelle innspill av partnere før arbeidet begynte. Forslaget 
årsmøtet får fremlagt er revidert på grunnlag av alle disse innspillene. Det foregår også en 
parallell prosess i organisasjonen med å utarbeide endringsteorien for deler av SAIHs 
programarbeid, og strategien er også vurdert i forhold til den.  
 
Utvalget har også utarbeidet et forslag til posisjonsnotat på høyere utdanning og arbeider 
med revidering av posisjonsnotat på SOGIE og urfolk, afroetterkommere og etniske 
minoriteter samt notatet om akademisk frihet. Disse, og utkast til posisjonsnotat på 
bærekraftsagendaen, vil behandles av styret etter årsmøtets vedtak av SAIHs nye strategier. 
 
 
6.b Debatt 



Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategi for kommunikasjon, som vil bli 
vurdert av redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på 
søndag. Når strek1 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.  
 
6.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026. 
 
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. 



Sak 7  Strategi for Kommunikasjon 2021-2024 
 
Vedlegg:  

• Forslag til strategi for kommunikasjon for SAIH for perioden 2021-2024 
 
7.a Presentasjon av forslag til ny strategi for kommunikasjon 2021-2024.  
Styret presenterer forslag til ny strategi for kommunikasjon.  
 
Ekstraordinært årsmøte 2020 besluttet i handlingsprogrammet at det skulle utarbeides en ny 
strategi for kommunikasjon og styret satte høsten 2020 ned et utvalg som skulle utforme et 
forslag for årsmøte 2021.  
 
Utvalget har jobbet med en revidering av strategien 2018-2021 i henhold til mandat fra styret. 
Utvalget har blitt ledet av avdelingsleder for SAIHs kommunikasjonsavdeling Hilde Sofie 
Pettersen og ellers bestått av Roya Shahibzadeh (nestleder) Trine Grüner 
(kommuniasjonsrådgiver), Selma Bratberg og Nora Hagesæter (aktivister).  Utvalget har 
hentet innspill fra styret- og landsråd, sekretariatet og lokallag, samt sendt strategien ut på 
høring til SAIHs medlemsorganisasjoner. 
 
Forslag til Strategi for kommunikasjon, inkludert arbeidet med politisk påvirkning, skisserer 
blant annet hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for SAIHs 
kommunikasjonsarbeid, tematiske satsingsområder og mål for strategiperioden. Dette 
dokumentet skal være et verktøy for styret, ansatte, lokallag og øvrige medlemmer i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av SAIHs kommunikasjonsarbeid, inkludert 
politisk påvirkning. Den nye strategien er også i tråd med ny rammeavtale om 
informasjonsstøtte fra NORAD inngått i mars 2021. 
 
 
Utkast til ny strategi legges til grunn for årsmøtebehandling.  
 
7.b Debatt 
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategi for kommunikasjon, som vil bli 
vurdert av redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på 
søndag. Når strek1 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.  
 
7.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar strategi for kommunikasjon 2021-2024. 
 
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. 



Sak 9 Handlingsprogram 2021/2022 
 

 

Vedlegg: 
• Foreslått handlingsprogram for 2021/2022 
 
9.a Presentasjon av styrets forslag til handlingsprogram 
Styret presenterer nytt forslag til handlingsprogram 2021/2022. 
 
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 2021/2022. 
 
Forslag til handlingsprogram 2021/2022 er knyttet opp til SAIHs flerårige 
strategier, og styret har forsøkt å legge tiltakene på noenlunde samme nivå. 
Rutinemessige aktiviteter som er like hvert år inkluderes ikke i 
handlingsprogrammet fordi organisasjonen allerede er forpliktet til å gjennomføre 
disse gjennom blant annet budsjett 2021 og SAIHs vedtekter. 
 
I delen om kommunikasjon har det skjedd en del endringer fra tidligere år i forbindelse med 
ny rammeavtale med Norad som starter i 2021. SAIH vedtok for flere år siden å fase ut 
prosjektene Verdens Beste Nyheter og Radi-aid, og dette er nå gjennomført.  Det har gitt rom 
for nye aktiviteter som en Free to Think-lansering og Students Rights Festival. For sistnevnt 
prosjekt foreslås “Fake News” som tema for 2021. Eksempler på relevante undertema er 
akademias rolle i bekjempelsen av fake news, og hvordan autoritære regimer bruker fake 
news (desinformasjon) for å slå ned på studentaktivisme. En variant av dette temaet er også 
foreslått som politisk kampanjetema. Sekretariatet/AU vil med innspill fra lokallag utvikle en 
meny av arrangementer og stunts som lokallag kan gjennomføre avhengig av lokal kapasitet. 
En kreativ kampanje skal fungere som felles ramme.  I forslaget til handlingsprogram 
foreslås det også å videreføre arbeidet med avkolonisering på samme nivå som foregående 
periode, men dette bør sees i sammenheng med den nye strategien for kommunikasjon som 
årsmøtet skal behandle. 
 
I delen om utviklingssamarbeid ligger fokuset i 2021 på å sikre god oppfølging og 
tilrettelegging for partnere, spesielt som følge Covid-19 og konsekvensene pandemien har 
for deres arbeid og sikkerhet. Dette tas i betraktning inn i arbeidet med ny NORAD søknad 
som er hovedprioritet for perioden. I forbindelse med søknaden vil arbeidet med 
organisasjonsgjennomganger av SAIHs partnere, samt gjennomgangen som NORAD skal 
gjøre av SAIH, være særs viktig da det bidrar inn i søknadsvurderingen. Videre går det mot 
slutten av programperioden for flere programmer (NORAD, OD og NOREC), så et viktig 
fokus blir å gjøre evalueringer (OD og NOREC, NORAD ble gjort i 2020) og bruke 
resultatene av disse i planlegging av veien videre. Et spørsmål blir for eksempel om vi vil 
søke om nytt OD-prosjekt, og om/hvordan vi vil jobbe med utveksling videre. Når det 
kommer til Student Activist Academy, vil læring fra pilotperioden, samt dialog med OSF 
bidra inn i arbeidet med søknad for en ny periode, der et hovedfokus vil ligge på å 
videreutvikle Students Rights Monitor. 



I delen om organisasjonsutvikling foreslås en mer realistisk tilnærming til 
innsamlingsarbeidet. Over tid har SAIHs innsamlingsarbeid båret preg av store ambisjoner 
og lite prioriteringer. På grunn av usikkerhet rundt SAIH-tierne ved enkelte 
studentdemokratier i Norge har styret det siste året valgt å prioritere arbeid med å styrke 
oppslutningen om SAIH-tierne, delvis på bekostning av arbeid rettet mot private givere og 
lønnstrekksordningen. SAIH har svært lite kapasitet til å jobbe kontinuerlig og omfattende 
nok med innsamling til at det gir gode resultater. Det er derfor lagt opp til å fortsette 
satsingen på tierne og i tillegg foreslått et mer generelt punkt om inntektsbringende arbeid 
slik at man har rom til å skape en strategi for hvordan SAIH kan jobbe med dette. Det 
foreslås å ha et kulepunkt om lønnstrekkordningen, men formuleringen er endret til å 
gjenspeile den innsatsen og det ambisjonsnivået SAIH vil ha kapasitet til, mens det tidligere 
har vært høye ambisjoner og lite gjennomføring.  
 
9.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. 
 
9.c Votering 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar handlingsprogram for 2020/2021. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak. 
 



Sak 10 - Tema for politisk kampanje 2022 
 
Vedlegg: 

• Forslag 1: det digitale skillet 
• Forslag 2: Inkludering av urfolk i høyere utdanning: tilgang, kvalitet og relevans på 

agendaen 
• Forslag 3: Universiteter i kampen mot desinformasjon 

 
10.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 skulle behandles av styret og være del av utsending av sakspapirer til 
årsmøtet måtte forslag sendes til SAIH sentralt innen 8. 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.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. 
 
 
10.b  Debatt 
I debatten kan det være lurt å trekke frem følgende: 

• Er tematikken i tråd med SAIHs flerårige strategier og fokus? 
• På hvilken måte vil SAIH kunne skille seg ut fra andre aktører i media med temaet? 
• Hvordan kan SAIH arbeide politisk med dette temaet?  

 
10.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Forslag 1: 



Årsmøte velger Sigbjørm Kahrs sitt forslag Det digitale skillet som tema for politisk kampanje 2022 
 
Forslag 2: 
Årsmøte velger Selma Bratberg sitt forslag Inkludering av urfolk i høyere utdanning: tilgang, kvalitet 
og relevans på agendaen som tema for politisk kampanje 2022 
 
Forslag 3: 
Årsmøtet velger Martta Ojala sitt forslag Universiteter i kampen mot desinformasjon som tema for 
politisk kampanje 2022 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag 1 
 
Begrunnelse: 
Styret ønsker å innstille på forslag 1 fordi dette forslaget gir mange muligheter politisk og 
i tematisk vinkling. Temaet er høyaktuelt i forbindelse med pandemien, men kan også vris til 
å omhandle digital sikkerhet (eks. skillet mellom teknologiferdighetene til aktivister og 
regimer, overvåking og myndigheters bruk av internettnedstengning) om pandemien skulle 
være utdatert. Styret vil også trekke frem at forslag 2 «Inkludering av urfolk i høyere 
utdanning: tilgang, kvalitet og relevans på agendaen.» er svært godt, og kan være en mulig 
innfallsvinkel også ved valg av forslag 1 med tanke på hvem som har tilgang på digitale 
læringsressurser på eget språk for eksempel. Temaet "det digitale skillet" er også nytt for 
SAIH og gir mulighet for kunnskapsbygging i organisasjonen, samtidig som det er noe som 
det jobbes stadig mer med i programarbeidet. Styret ser også flere politiske muligheter med 
dette temaet og tror det blir høyaktuelt i bistandsdebatten fremover, noe som vil gi SAIH 
mulighet til å være aktuelle på et nytt felt hvor det fortsatt er mye politisk handlingsrom.  



Sak 11  Resolusjoner  
 
Vedlegg: 

• Resolusjonsblekke for SAIH 
• Innsendt forslag 1: Naturvern og urfolks rettigheter 
• Innsendt forslag 2: SAIH støtter studentenes krav om demokrati i Myanmar! 

 
11.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. Resolusjonene bør 
omhandle nye eller dagsaktuelle temaer, standpunkt, eller profilering av strategiske tema. 
Hovedtanken er at SAIHs resolusjoner skal være mer spisset enn et bakgrunns- og 
kunnskapsdokument, som SAIHs posisjonsnotater. Resolusjoner bør ikke være på mer enn én 
side og kan maks være to, og kan gjerne knyttes opp mot SAIHs posisjonsnotater eller 
strategier. Disse finner du på SAIHs nettsider, under grunndokumenter. 
Resolusjonsforslagene sendes helst inn med forslag til tidsramme for resolusjonens gyldighet, 
om dette er kortere enn tre år slik resolusjoners levetid er definert i vedtektene. 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.  
 
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 utsending av 
sakspapirer til Årsmøtet må forslag vær sendt til SAIH sentralt innen 8.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. 
 
11.b Votering 



Resolusjonsforslagene vil bli votert over ett av gangen, med mindre annet er spesifisert i 
forretningsorden.  
 
Forslag til vedtak: 
Forslag 1: 
Årsmøtet vedtar SAIH Blindern sitt forslag Naturvern og urfolks rettigheter 
 
Forslag 2: 
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag SAIH støtter studentenes krav om demokrati i 
Myanmar! 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller ikke på forslag 1 
Styret innstiller på forslag 2 
 
Begrunnelse: 
Styret mener at forslag 1 ikke knyttes godt nok opp til SAIHs satsningsområder eller 
arbeidstemaer, og mener det fremstår unaturlig at SAIH skal mene noe så spesifikt uten 
denne tilknytningen. Samtidig mener styret at intensjonen om å gi SAIH ny politikk med et 
klimaperspektiv er god, og vil ta kontakt med SAIH Blindern for å foreslå at de kommer 
med et mer relevant forslag for årsmøtet med tydeligere koblinger til SAIHs arbeid. 
 
Styret mener at forslag 2 sammenfatter den urovekkende situasjonen i Myanmar godt og 
beskriver hva som bør være SAIHs politiske standpunkter på en god måte. Styret er også 
kjent med at forslagsstiller vil fremme revideringer i tråd med utviklingen av situasjonen på 
årsmøtet. 



Sak 12 Årsregnskap 2019 

Vedlegg: 

• Årsregnskap 2019
• Årsberetning 2019

12.a  Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2019

Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), hadde SAIH et underskudd på kroner -407 
920 i 2019. 

Med dette årsregnskapet hadde SAIH ved utgangen av 2019 ha et prosjektfond på kroner 
11 338 398 og et disposisjonsfond på kroner 12 602 187. Total egenkapital utgjør med dette 23 
500 136 kroner, mens total gjeld er på 8 643 028 kroner.  

Sum anskaffede midler i 2018 var kr. 55 480 002, av dette var kr. 42 586 743 tilskudd. 
Inntekter fra SAIH tierne utgjorde 11 686 682.  

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.  

Alle avleverte regnskap og rapporter er revidert og funnet i orden av SAIHs revisor. 

12.b Godkjenning

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2019. 



Sak 13 Revidert budsjett 2021 
Vedlegg: 

• Reviderte budsjetter 2021 innstilt vedtatt av styret på SM06-20/21:
o Innsamlingsbudsjett
o Administrasjonsbudsjett
o Informasjonsbudsjett
o Totalbudsjett

13. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2021
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 vedtekter vedtok Styret budsjetter for 2021 på SM04-20/21. Årsmøtet 
skal vedta reviderte budsjetter. I forkant av Årsmøtet innstilte Styret på revidert budsjett på 
SM06-20/21. 

Bakgrunn: 
Sekretariatet legger fram et forslag til budsjett med et resultat på kr. -2 956 697. Av disse er 550 
000 utgifter til investeringer som foretas i 2021 (jubileumsprosjekt og nye nettsider). 

Det er et mål å sikre en trygg, forsvarlig og forutsigbar økonomisk situasjon i SAIH. Under 
styremøtet SM07 19/20 diskuterte styret hvilke prioriteringer og grep SAIH bør ta framover 
for å sikre en bærekraftig økonomi for SAIH i et langsiktig perspektiv.  En forutsetning for å 
kunne sikre balanserte budsjetter ila tre til fem år er at vi foretar tiltak nå. Da er det viktig å 
ikke bare gjør de lettvinte kortsiktige grepene, men foretar prioriteringer og gjennomgår 
hvordan vi jobber i dag. 

SAIHS økonomiske situasjon 
SAIH har vært i vekst de siste årene. Kostnadene har økt raskere enn inntektene. Samtidig har 
SAIH ved utgangen av 2019 en egenkapital 23,1 millioner hvorav 151 000 er avsatt til 
utdanningsfond. Vår gode egenkapitalsituasjon har gjort det mulig for organisasjonen å 
finansiere nye satsingsområder uten et krav om at dette skal finansieres eksternt. Det gir oss 
også en mulighet til å foreta tiltak for å balansere økonomiske situasjonen uten å gjennomføre 
for harde kutt i et kortsiktig perspektiv. 

Inntekter overordnet 
På inntektssiden er bidragene fra studentene den desidert største og viktigste inntektskilden. 
Sammenliknet med 2019 er forventede inntekter fra tiere redusert med 900 000 kroner. Denne 
reduksjonen skyldes delvis at tre læresteder har avviklet støtten (BI, NHH og UiS) men også 
at SAIH har gjort en gjennomgang av forventede inntekter opp mot tidligere resultater, rettet 
tidligere feilføringer samt lagt til grunn en konservativ tilnærming til mulige økninger. 

Kostnader overordnet
Kostnader til lønn/drift har økt siden 2017. Økningene er et resultat av at vi vokser som 
organisasjon med flere prosjekter og aktiviteter.  Sammenlikner vi budsjett 2021 med 
2020/2019 er underskuddet økende. Dette skyldes:  



− Revidering av tierbudsjettet som gir reduserte forventede inntekter.
− Etablering av nye nettsider er lagt inn med en kostnad på kr. 500 000.

Nye nettsider 
SAIH har i dag en nettsideplattform som er begrensende og oppleves som utdatert. SAIH har 
i mange år hatt kultur for å opprette prosjektsider som radiaid.com, studentsatrisk.no utenfor 
egen nettside. Det gir liten eller ingen synergi i trafikken og gjør det uoversiktlig for SAIH. 
Målet er å ikke lengre ha behov for å opprette slike sider, men at saih.no er den fleksible 
plattformen hvor kreative kampanjer og andre prosjekter kan ha sitt naturlige hjem, uten at 
det begrenser vår formidlingsevne slik det gjør per i dag. 

Programarbeidet
2021 er siste året i de gjeldende avtalene med Norad, Norec og OD. Det vil da være naturlig å 
vurdere om SAIH ønsker å 1) søke på nytt hos disse, og 2) søke på nytt under andre 
forutsetninger. I 2021 skal SAIH søke ny Norad rammeavtale for fem år. I nåværende avtale 
er det en egenandel på 18%, mens minimum er 10 %. Et av flere viktige spørsmål i forbindelse 
med søknad til rammeavtale fra 2022 er hvorvidt dette nivået skal opprettholdes.

Innsamlingsarbeid
Tierordningen er en økonomisk bærebjelke og det er viktig å følge opp tierarbeidet 
systematisk. Samtidig som det er viktig å opprettholde tierordningen har SAIH behov for flere 
bein å stå på. Det vil i 2021 bli et systematisk fokus på å skaffe flere inntektskilder. 

13.e  Debatt
Det reviderte budsjettet vil bli presentert for Årsmøtet. Det settes av tid til oppklarende
spørsmål før det åpnes for debatt.

13.f Votering 

Forslag til vedtak: 
1. Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2021
2. Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2021
3. Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2021
4. Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett for 2021

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak. 



Sak 14 Valg 

Vedlegg: 
• Presentasjoner av kandidater (se link til google drive i e-post)
• Presentasjon av de ulike vervene

14.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
fredagen. Det er også mulig å stille til valg selv om man ikke har anledning til å være til
stede på årsmøtet, men man må da spille inn sin valgtale og sende den til valgkomiteen.
Tid til presentasjon (på årsmøtet og i video):
3 min - Arbeidsutvalget
2 min – Styret, informasjonskomiteen
1 min – Landsråd, Valgkomité, Kontrollkomité

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 

Dersom du er interessert i å stille til valg eller tipse om kandidater, kan du kontakte 
valgkomiteen: valnemnd@gmail.com 

14.b  Presentasjon av innstillinger
Valgkomiteen legger fram sin innstilling og Årsmøtet velger SAIH sine nye tillitsvalgte for
2021/2022. Valgperioden er fra 1.juli 2021 til 30.juni 2022. To av styremedlemmene på fri
plass og ett av medlemmene i kontrollkomiteen velges for to år, frem til 30.juni 2023.
Samtlige kandidater vil få presentere seg i forkant av årsmøtet og underveis i møtet, etter
dette er gjennomført vil valgkomiteen legge fram sine innstillinger på møtet. Innstillingen til
arbeidsutvalget offentliggjøres minimum to uker før årsmøtet. Øvrige innstillinger skal
senest offentliggjøres på årsmøtet, men kan presenteres tidligere dersom det er
hensiktsmessig.

14.c Valg
Se «Personvalg» i forretningsorden.

https://saih.no/arsmote
mailto:valnemnd@gmail.com
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