
 

 

 

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. 

 


