
 

 

 

Sak 4  Vedtektsendringer  
 

Vedlegg: 

• SAIH sine Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 2019. 

 

4.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).  

 

 

4.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.  

 

 

4.b 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  3 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 



 

 

 

§ 5.6 Årsmøtet skal 

A.Vedta forretningsorden for Årsmøtet. 

B.Godkjenne Styrets årsrapport for foregående kalenderår. 

C.Orienteres om årsregnskap. 

D.Vedta reviderte budsjetter for inneværende kalenderår.  

E.Vedta handlingsprogram for kommende valgperiode.  

F.Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid.  

G.Velge tema for kommende periodes politiske kampanje. Politisk tema følger 

valgperioden. 

H.Vedta nytt prinsipprogram hvert femte år. Innenfor denne femårsperioden kan 

Årsmøtet vedta endringer i prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Slike endringsforslag skal 

være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet.  

I.Valg av 

oStyre 

oLandsråd 

oInformasjonskomité 

oValgkomité 

oKontrollkomité  

oRevisor for ett år 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Omtale resolusjoner i vedtektene og presisere at de vedtas av årsmøtet, som er praksis i 

dag. Gi resolusjoner en tidsramme. 

Ny tekst 

H.Behandle innkomne resolusjoner. Vedtatte resolusjoner har en maksimal levetid på tre 

år. (nytt punkt H, påfølgende kulepunkter forskyves en bokstav) 

Begrunnelse 

Resolusjoner i SAIH har hatt mange funksjoner, og de siste to årene har det oppstått en 

diskusjon om hva disse skal være og hvordan de skal brukes. Resolusjoner vedtas på 

årsmøtet hvert år, men er ikke omtalt i vedtektene. Dette forslaget er et minimumsforslag 

som definerer at resolusjoner er årsmøtevedtatt og angår en tidsramme på tre år, som 

forslagsstiller anser å være god ved at den både speiler omtrentlig organisasjonsminne og 

har kortere varighet enn grunndokumentene. 

 

 

Forslag 2 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 

Kontaktperson  Sunniva Folgen Høiskar 

Sidetall  4 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

§ 7.5Det tilhører styret å vedta nye tilskuddssøknader og nominere styrerepresentanter for 

SAIH i andre organer dersom dette er aktuelt. Styret kan vedta strategier som ikke er 

flerårige. 

 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Definere hva posisjonsnotater er og gi disse en tidsbegrensning. 

Ny tekst 



 

 

 

Styret kan vedta posisjonsnotater på temaer som omtales i SAIHs flerårige strategier, og 

disse følger samme tidsramme som strategien de utgår fra. 

Begrunnelse 

Posisjonsnotater har stor nytte for Arbeidsutvalget og sekretariatet i at de er gode, 

gjennomarbeidede dokumenter om sentrale tematiske områder for SAIH. De er ikke omtalt 

i vedtektene per i dag, men brukes aktivt. Det er ikke blitt vedtatt nye posisjonsnotater på 

flere år, men i forbindelse med diskusjonene om resolusjoner i SAIH har det oppstått et 

behov for å bedre definere hva posisjonsnotatenes rolle er. Forslagsstiller mener 

posisjonsnotater er av en mer teknisk og farlig art enn resolusjoner, og skisserer ikke ny 

politikk da de utgår fra årsmøtevedtatte strategier. Derfor kan de ligge til styret, og vil i de 

fleste tilfeller utarbeides av sekretariatet på bestilling. 

 

 

Forslag 3 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 

Kontaktperson  Rebekka Ringholm 

Sidetall  1 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

§ 1.4 Den samiske oversettelsen er:Norgga Studeanttaid ja Akademihkkariid 

Álbmogiidgaskasaš Veahkkefoanda 

 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Legge til "nord-" før "samiske", slik at det står "den nordsamiske oversettelsen". Opprette § 

1.6 og 1.7 for å legge til sørsamisk og lulesamisk oversettelse av organisasjonsnavnet. 

Portugisisk oversettelse skifter paragrafnummerfra § 1.5 til 1.7.  

Ny tekst 

§ 1.4 Den nordsamiske oversettelsen er:Norgga Studeanttaid ja Akademihkkariid 

Álbmogiidgaskasaš Veahkkefoanda  

1.5 Den lulesamiske oversettelsen er: Studentaj ja akademihkkárij rijkajgasskasasj 

viehkkefoannda.§ 1.6 Den sørsamiske oversettelsen er: Studeenti jïh Akademihkeri 

Gaskenasjonaale Viehkiefoente§  

1.7 Den portugisiske oversettelsen er:O fundo de assistência internacional dos estudantes e 

acadêmicos norugueses 

Begrunnelse 

Dette er en presisering av at Norgga Studeanttaid ja Akademihkkariid Álbmogiidgaskasaš 

Veahkkefoanda er den nordsamiske oversettelsen av SAIH. SAIH har siden 2016 hatt 

nettsider på både nord-, lule- og sørsamisk. Disse ble opprettet for å bidra til å synliggjøre 

samiske språk. Et ledd i dette arbeidet er at SAIH også får oversatt selve 

organisasjonsnavnet til både lulesamisk og sørsamisk, i tillegg til den eksisterende 

nordsamiske oversettelse 

 

 

Forslag 4 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 

Kontaktperson Marte Mørk 

Sidetall  4 



 

 

 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 
 

Opprinnelig tekst 

§7.4 B. Vedta styreinstruks, økonomiske retningslinjer, etiske retningslinjer og Code of 

Conduct 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Vi stryker "Code of conduct" og legger til "andre retningslinjer" i stedet for, som gir Styret 

mulighet til å vedta retningslinjer som ikke er skrevet ut i vedtektene. 

Ny tekst 

§7.4 B. Vedta styreinstruks, økonomiske retningslinjer, etiske retningslinjer og andre 

retningslinjer. 

 

Begrunnelse 

Årsaken til endringsforslaget er at SAIH ikke lenger har en Code of Conduct lenger, men 

er skrevet inn i de etiske retningslinjene. Vedtekten blir også noe rundere formulert, ved å 

åpne opp for andre retningslinjer, uten at man må gjøre endringer i vedtektene hver gang 

det kommer en ny retningslinje. 

 

 

Forslag 5 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 

Kontaktperson Marte Mørk 

Sidetall 5 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Endringsforslag 
 

Opprinnelig tekst 

§ 10.1 Landsrådet er primært et rådgivende organ til Styret. Landsrådet har 

ogsåbeslutningsmyndighet i enkelte saker, nærmere beskrevet i §10.4. AU innkaller 

tillandsrådsmøter. SAIHs leder har møteplikt. Arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett. 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Vedtektene gjøres klarere ved å eksplisitt nevne de som har møteplikt og møterett i 

Landsrådet. 

Ny tekst 

§ 10.1 Landsrådet er primært et rådgivende organ til Styret. Landsrådet har 

ogsåbeslutningsmyndighet i enkelte saker, nærmere beskrevet i 

 §10.4. AU innkaller tillandsrådsmøter. Landsrådet og SAIHs leder har møteplikt. 

Arbeidsutvalget har møterett og tale- og forslagsrett. 

Begrunnelse 

Landsrådet har alltid hatt møteplikt, men det blir utydelig når det ikke står skrevet i 

vedtektene. AUs møterett har også alltid eksistert, men det har ikke stått eksplisitt. 

 

 

Forslag 6 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 

Kontaktperson Marte Mørk 

Sidetall 5 



 

 

 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 
 

Opprinnelig tekst 

§ 10.3 De av SAIHs lokallag som ikke er representert har observatørstatus i 

landsrådet.Styremedlemmer har møterett på landsrådsmøter. 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Realiteten i forslaget er at man vil kunne bedre representasjonen på landsrådsmøtene ved å 

tillate observatører fra lokallagene som ikke kan sende sin opprinnelige representant, og 

kunne sørge for bedre diskusjoner. 

Ny tekst 

§ 10.3 De av SAIHs lokallag som ikke er representert har observatørstatus i landsrådet. De 

av SAIHs lokallag som er representert kan sende observatør om representanten ikke kan 

møte, forutsatt at dette er varslet før utsending av sakspapirer. Styremedlemmer har 

møterett på landsrådsmøter. 

Begrunnelse 

Landsrådet er sårbart de gangene mange representanter ikke har mulighet til å komme på 

landsrådsmøte, og dette kan unngås ved at lokallagene kan sende observatører. I landsråd 

er det diskusjonene som er det viktigste, og flere deltakere vil være positivt for å få til 

dette. Det er også positivt med tanke på rekruttering og interessen for landsrådet at flere i 

lokallaget kan være involvert. 

 

 

Forslag 7 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 

Kontaktperson Marte Mørk 

Sidetall 5 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 
 

Opprinnelig tekst 

Nytt punkt 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Realiteten i forslaget er at man kan unngå å ha representanter i landsrådet som ikke lenger 

representerer det de var valgt inn for, for eksempel studentdemokrati etc. 

Ny tekst 

§10.X Representanter som i løpet av valgperioden ikke lenger representerer det de er valgt 

inn for, er pliktig å varsle valgkomiteen for å suppleres. 

Begrunnelse 

SAIHs årsmøte finner ofte sted før valg i andre institusjoner har funnet sted, som 

studentdemokratier etc. Dette fører til at man noen ganger velger representanter inn som 

ikke lenger skal være i studentpolitikken feks. I noen tilfeller fører dette til et lavere 

engasjement og tilhørighet i SAIHs landsråd, fordi de ikke lenger har noen tilknytning til 

dem de skal representere. 

 

 

Forslag 8 
Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 



 

 

 

Kontaktperson Marte Mørk 

Sidetall 5 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 
 

Opprinnelig tekst 

§10.4 B. Innmelding og utmelding av andre organisasjoner SAIH er medlem av. 

Innmeldingog utmelding krever 2/3 flertall. 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Realiteten i forslaget er at det nå gjøres tydeligere hva 2/3 flertall betyr, og hvordan man 

skal forholde seg til avholdende stemmer. 

Ny tekst 

10.4 B. Innmelding og utmelding av andre organisasjoner SAIH er medlem av. 

Innmeldingog utmelding krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede, hvor avholdende 

stemmer regnes som stemmer mot. 

Begrunnelse 

Årsaken til tilleggsforslaget er at det per dagens vedtekter ikke er tydelig hva avholdende 

stemmer skal telles som, om de skal telles som stemmer i mot eller ikke telles med. 

 

 

Forslag 9 

Navn på lokallag/organisasjon  Arbeidsutvalget 2019/2020 

Kontaktperson Marte Mørk 

Sidetall 7 

Innstilling fra styret Vedtas 

Endrings-, tilleggs- eller strykningsforslag Tilleggsforslag 
 

Opprinnelig tekst 

§14.2 SAIHs Lokallag må ha et styre bestående av minst leder og økonomiansvarlig, og 

haminimum 5 medlemmer for å regnes som fullverdig medlem av SAIH. SAIHs lokallag er 

selvansvarlige for sin økonomi 

Beskrivelse (her skal du ikke begrunne, men beskrive realiteten i forslaget) 

Realiteten i forslaget er at det vedtektsfestes at lokallagene skal ha egne årsmøtevedtatte 

vedtekter. 

Ny tekst 

§14.2 SAIHs Lokallag må ha egne vedtekter, et styre bestående av minst leder og 

økonomiansvarlig, og haminimum 5 medlemmer for å regnes som fullverdig medlem av 

SAIH. SAIHs lokallag er selvansvarlige for sin økonomi 

Begrunnelse 

Årsaken til forslaget er at det i våre interne retningslinjer for Frifond står at lokallagene 

våre skal ha egne vedtekter som skal sendes inn til SAIH sentralt. Per i dag er ikke dette 

nødvendigvis tilfellet, og det ryddigste er at dette også står i vedtektene våre. 

 

 


