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

Foreløpig innkalling til Årsmøte i SAIH 16. og 17. april 2021 

  
Dette er den første innkallingen til Årsmøte i SAIH i 2021. 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 19.mars.  
  
Årsmøtet i 2020 vil finne sted på Oslo Kongressenter fredag og lørdag 16.-17. april 2021.  
 
Per i dag vurderer vi det som sannsynlig at SAIHs årsmøte vil kunne avholdes fysisk, på samme måte 
som det ekstraordinære årsmøtet i september 2020 (i underkant av 50 personer). For å begrense 
antall personer (maks 67) åpner vi ikke for å sende observatører, og vi vil så langt det er mulig også 
legge til rette for at de som ønsker det kan delta digitalt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om 
smitteverntiltak, muligheter for digital deltakelse og gjeldende regler i god tid før påmeldingsfristen. 

Vennligst se vedlagt dagsorden (godkjent av SAIHs styre 22.10.20). Informasjon om Årsmøtet 2021 
blir er tilgjengelig her på SAIHs nettsider, og informasjon og sakspapirer oppdateres fortløpende.   

Påmelding  
Frist for å melde seg på SAIHs Årsmøte 2020 er 24. mars. Husk at fullmaktsskjema må signeres av 
leder og legges ved for gyldig påmelding av delegater. Vi vil legge ut påmeldingsskjema så fort som 
mulig, men vil se an utviklingen av korona-situasjonen den nærmeste tiden for å finne ut hvordan vi 
best legger opp påmeldingen i år. 
 
Formøte 
SAIH vil også invitere til forkurs i forkant av årsmøtet. Det vil bli lagt opp til flere varianter og 
forskjellige tidspunkter. I tillegg vil det skapes mulighet til å bli bedre kjent med og stille spørsmål til 
kandidater som stiller til valg til arbeidsutvalget. Mer informasjon om forkursene blir sendt med 
endelig innkalling.   

Vedtektsendringsforslag:  
Endringsforslag til vedtektene må være SAIHs styre i hende senest seks uker før Årsmøtet, altså innen 
5. 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 8. 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 vedtektene, 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, 
styret, landsrådet, informasjonskomiteen, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Les mer om å stille til 
valg i SAIH her.  

https://saih.no/arsmote
http://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter
https://saih.no/artikkel/2021/1/still-til-valg-i-saih


Frist for å sende inn motivasjonsbrev er 14.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  
 
 
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe. 
 
 

Med vennlig hilsen, 

Sunniva Folgen Høiskar 
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