23.01.20

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 30.01.2020, kl. 17.00
Møtested: Auditorium 2, UiT Campus Breivika

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra velferdsansvarlig
6. Orientering fra internasjonalt og miljøansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret (ikke levert skriftlig orientering)
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke levert skriftlig orientering)
9. Orientering fra semesteravgiftskomiteen om oppstartsstøtte
Vedtakssaker:
44-1920 Valg av representant til Universitetsbiblioteks styret
45-1920 Valg av representanter til klagenemnda
46-1920 Valg av vararepresentant til Samskipnadsstyret
47-1920 Valg av representant til Digitaliseringsrådet
48-1920 Valg av delegasjon til landsmøtet NSO (LMNSO)
49-1920 Handlingsplan for økt fokus på seksuell helse
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Orientering Leder
Ærede parlament!
Takk for sist. Som mange av dere nok husker var det første vi gjorde etter forrige
parlamentsmøte å arrangere julebord. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alle som bidrog
til at det ble en uforglemmelig begivenhet.
Påfølgende uke var jeg i Trondheim på nettverkssamling med student-U5 (studentlederne og
nestlederne ved NMBU, NTNU, UiB og UiO). Den første bolken handlet om ELTE-saken der
psykologistudenter i Ungarn ikke har fått utdanningen sin godkjent i Norge. Det er en
sammensatt sak av studentpolitisk, politisk og ikke minst forvaltningsrettslig karakter som
medfølger flere ulike synspunkter. Likevel rådet det enighet rundt bordet om at informasjonen
angående godkjenning av studier tatt i utlandet må bli bedre.
Videre diskuterte vi studentmedvirkning sammen med prorektor for utdanning NTNU.
Studentmedvirkning er det punktet i Studiebarometeret som konsekvent kommer dårligst ut.
Situasjonen er nok mer nyansert enn tallene antyder. Som mange av oss i studentdemokratiet
vet har vi muligheter for medvirkning på alle universitetets nivåer. Den kjedelig lave scoren på
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medbestemmeleskanalene. Ansvaret for denne utfordringen deler vi som studenttillitsvalgte
med universitetet.
Vi hadde en generell bolk om begrepet studiekvalitet. Det er et begrep som favner så bredt at det
er en fare for at det blir oppfattet som intetsigende. Det var derfor en nyttig øvelse å definere
begrepet og identifisere hvilke komponenter som er de vesentligste i den studentpolitiske
sammenhengen. For å trekke frem bare et par av disse, vil jeg særlig fremheve fokuset på at
materien i fagene og undervisningsmetodikken skal være forsknings- og kunnskapsbasert med
rom for innovasjon og videreutvikling. Samt at studentenes forventninger tas på alvor ved at de
administrative støttefunksjonene effektivt og nøyaktig gir informasjon om studie- og
emneprogrammer slik at studentene opplever forutsigbarhet i studiene sine og forståelse for
viktigheten av den kompetansen de tilegner seg.
Vi hadde et møte med Hilde Grimstad som ledet Grimstadutvalget som la frem rapporten
«Studieplasser i medisin i Norge». Det var interessant å få redegjort for det tilsynelatende
drastiske forslaget om å øke fra dagens 646 studieplasser til 1076. Den korte forklaringen på
dette behovet er at til tross for at dagens ~3600 medisinstudenter i Norge suppleres med ~3200
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norske medisinstudenter i utlandet, utdannes det ikke nok leger for Norge i fremtiden.
Videre diskuterte vi forskjellene mellom studentdemokratiene på kontakt mellom AU og
studentdemokratiene på nivå 2, studentdemokratiets tilknytning til studentrepresentantene i
universitetsstyret og spekulasjoner rundt forslaget til ny universitets- og høyskolelov som
kommer innen 1. februar.
Resten av kalenderåret ble en sårt trengt rolig periode som muliggjorde semesterevaluering
internt i AU og planlegging av vårsemesteret.
Den 07.01 ble klimakset for en sak jeg har jobbet med siden oktober da jeg presenterte for
universitetets utvidede ledermøte (ULM) Studentparlamentets programfestede forslag om å
innføre honours-program ved UiT. Etter å ha brukt en ikke ubetydelig mengde tid på å lese om
saken, sparre med AU og parlamentsmedlem Daniel H. Masvik og skrive saksfremlegg var det
motiverende å høre at flere på ULM så muligheter for å benytte en slik ordning for å gi særlig
motiverte og talentfulle studenter nødvendige faglige utfordringer. Videre ble forslaget om å
benytte ordningen til mer tverrfaglige og forskningsrettede studier med UiTs satsningsområder
og FNs bærekraftsmål som tematisk bakteppe, tatt godt imot. Med det er saken spilt over til
fakultetene der initiativet for et konkret studieprogram må komme fra. Jeg vil selvfølgelig også
følge opp saken i den grad det vil være naturlig fremover.
Den 08.01 var møte i Tromsø kommune Studentutvalg organisert som en workshop der vi gav
innspill til Kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen blir kommunens overordnede
styringsdokument frem mot 2032. Det ble en øvelse som fokuserte på det overordnede
studentperspektivet og videreutviklingen av Tromsø som studentby. Som ledd i dette var det
viktig å understreke UiTs betydning for bærekraftig utvikling i kommunen og landsdelen. Følgelig
også viktigheten av at kommunen fokuserer på studentene som tjenestemottakere og en ressurs
om de ivaretas på slik måte at de forblir i regionen. Herunder tjenestetilbud som er av særlig
viktighet for studenter som demografisk gruppe bl.a. rimelige kulturtilbud, tilrettelegging for
kollektivtransport og fortsatt økt boligregulering.
Den 13.01 bunnet arbeidet mitt med resolusjon «Våre egne bygg» - som vedtatt av
Studentparlamentet den 05.12.19 – ut i at jeg sammen med de andre studentlederne ved berørte
universiteter lagde et medie-utspill i Aftenposten. Jeg vil fortsette å følge denne saken tett og der
det er hensiktsmessig arbeide med den.
Jeg har også begynt å forberede meg på viktige saker som skal opp på NSOs Landsmøte i april. En
av disse er medlemskontingenten. Størrelsen på medlemskontingenten vi betaler årlig til NSO
har lenge vært av stor betydning for Studentparlamentet UiT. Vi har et ansvar for å til enhver tid
ha et bevisst forhold til hvordan semesteravgiftsmidlene forvaltes. NSO gjør mye viktig arbeid for
landets studenter, men dersom det er en mulighet å bevare NSO i sin helhet og samtidig beholde
mer av studentenes penger til våre egne studenttilbud, er det min oppfatning at den muligheten
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må oppsøkes så langt det lar seg gjøre.
En annen sak som skal behandles på Landsmøtet er NSOs nokså ferske rapport om styring og
medvirkning. Det er en rapport som gjennom sin utredning og flere forslag til omstrukturering av
organisasjonen skisserer muligheter for både mer effektiv medlemslagspåvirkning og frigjøring
av ressurser. Dette bør være av interesse for Studentparlamentet UiT.
Jeg håper dette er saker som vekker interesse og at mange ønsker å representere
Studentparlamentet UiT når det skal velges delegasjon.
Med ærbødig hilsen,
Petter N. Rønning
Una hirundo non facit ver
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Orientering nestleiar og ansvarleg for
utdanning, forsking, læringsmiljø og
likestilling
Vyrde Studentparlamentet - UiT,

Takk for førre møte.
Det har skjedd mykje sidan då.
Veka etter førre møte, reiste eg og Petter til Trondheim, der vi møtte U5-nettverket. Etter dette
tok eg juleferie, der eg fekk reist heim og kvilt meg med venar og familie. Vi var tilbake igjen på
kontoret i veke 2.
Elles har eg deltatt i faste møter, som utvida leiarmøte og møter med rektoratet i lag med resten
av arbeidsutvalet.
I veke 3 var det TIFF, og her deltok vi sjølvsagt. Det vart vist ein heil del fantastiske filmar, og eg
anbefalar alle til å delta neste år!
Elles har eg diverre vore ein del sjuk, så det har vore ein del fråværsdagar på kontoret.
Om det skulle vere nokon spørsmål, så er det berre å ta kontakt.

Med vennleg helsing
Haakon Kyrkjebø Nybø
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Orientering Velferdsansvarlig
Ærede parlament!
Håper alle har hatt en fin jul og en god start på det nye året.
Mot slutten av desember brukte AU mye tid på å kartlegge hva som har vært gjort i perioden så
langt og planlegge vårsemesteret, da møtefora, saker som vi ønsker å ta opp, større
arrangementer som NSOs formøte, LMNSO og valgkamp.
Strategi for nyskaping ved UiT
Jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i arbeidet som gjøres med UiTs innovasonsstrategi. Før
jul hadde jeg et møte med Ida Løken Killie for å få en bedre oversikt over arbeidet som gjøres i
forberedelse av Arbeidsseminaret: Strategi for nyskaping ved UiT som jeg også deltok på den
09.01.20.
Det er utrolig mye som gjøres i innovasjonsarbeidet ved UiT og under arbeidsseminaret ble alle
deltagende delt inn i bolker for å kunne diskutere hva som var spesielt viktig å inkludere i
rapporten for strategien.
I bolken jeg deltok i var det stort fokus på at det på den ene siden må satses mer spisset, ved å
tilby entreprenørskapsstudie på masternivå, men også å implementere innovasjon i alle
utdanninger ved UiT.
I gruppen var det foreslått flere varianter for å realisere dette målet, derav merittering av
forelesere, men også å opprette et større emne lignende en Ex.fac modell hvor studentene
samles på tvers i forelesninger og er delt opp i grupper etter fakultet i seminar. Det var også mye
diskutert rundt å åpne et innovasjons- og entreprenørskapssenter ved UiT som vil være en felles
møteplass som også skal kunne tilby kursing av forelesere samt. Tilby den rådgivningen det er
behov for blant studentene.
Jeg ble invitert av Mette Ravn Midtgard som er seniorrådgiver i avdeling for forskning ved UiT den
24.01.20 for videre innspill når det kommer til det videre arbeidet med strategien.
Jeg har også jobbet med og ferdigstilt handlingsplanen for økt fokus på seksuell helse blant
studentene ved UiT, deltatt på møte med Jonas om det arbeidet som gjøres i Studentliv der de
blant annet jobber med å få på plass kursing for foreninger, også når det kommer til å søke
semesteravgiftsmidler. Studentliv har også ansatt tre 10% stillinger som aktivt skal jobbe med å
rådføre studenter og skape møteplasser og arrangementer for studenter. Dette som et tiltak for
å enklere kunne hjelpe og inkludere de studentene som har vanskeligheter med å komme seg
inn i studentmiljøet og foreningene ved UiT.
Har du spørsmål er det alltids bare å ta kontakt! :)
Velferds- og Innovasjonsansvarlig
Marthe Hestenes Håkonsen
+47 404 65 703 / +47 900 50 770
velferd@sp.uit.no/ Mha450@post.uit.no
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Orientering internasjonalt ansvarlig
Ærede parlament og ordstyrer.
Da var det på tide å skrive orientering igjen. Det har vært en del fokus på å vurdere og evaluere
det halvåret som har gått. I julen har vært fint og se familien, men det er faktisk veldig deilig å
være tilbake på jobb også.
Digitalisering
I arbeidet rundt digitalisering skal vi ved neste møte med ITA diskutere hvordan
informasjonskanalene til studenter er og hvordan de best kan nyttes. Der ligger det en del
spørsmål om f. eks. hva man kan bruke Canvas til. I tillegg er vi i en prosess for å oppdater
studentparlamentets nettsider. Tar gjerne imot innspill på hva slags informasjon dere ønsker
dere der.
Internasjonalisering
UiT har de siste to årene jobbet med å søke på Erasmus prosjektet «European universities». Det
har vist seg at et A5 -The arctic five- samarbeid innenfor den ordningen ikke var det EU ønsket. A5
ønsker allikevel en slik satsning uten EU, derfor jobbes det for tiden med å se på hvordan
studenter vil bli tatt vare på i et slik ordning. Onsdag 29.02. vil vi møte med
studentrepresentanter fra Finland, det blir spennende og se hvordan dette utarter seg.
Det er likevel mulig UiT vil søke andre «european universities» samarbeid ved neste
søknadsrunde om et år.
Klima, miljø, og bærekraft
På dette området har det stort sett gått i å utforske og vurdere hvordan gjennomslag best vil
oppnås, gjennom miljøfyrtårnsertifisering eller handlingsplan for miljøledelse. Hvis
handlingsplanen for miljøledelse svarer til vår vedtatte politikk vil det ikke være nødvendig å gå
videre med miljøfyrtårn.

For spørsmål, ta gjerne kontakt.

conveniunt?
partes aequales
Med vennlig hilsen
Herman Siggerud
Ansvarlig for Internasjonalisering, Digitalisering, og Miljø.
E-post: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660
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Orientering om tildeling av oppstartsstøtte fra semesteravgiftsmidler
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.01.2020
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Komiteen har siden sist behandlet en søknad om oppstartsstøtte.
Studentforeningen Lektorstudentene ved UiT har som formål å bidra til å skape
profesjonsidentitet blant fremtidige lektorer gjennom sosial og faglig aktivitet, styrke felleskapet,
engasjere og rekruttere nye lektorstudenter.
I henhold til Reglement for tildeling av støttemidler §7.1. har Arbeidsutvalget vedtatt søknaden:
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader på inntil 5.000 kroner etter innstilling fra
semesteravgiftskomiteen. Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på tildeling over 5.000
kroner må til behandling i studentparlamentet.

Type arrangement
Lektorstudentene ved UiT

Søkt om

Innstilling

Kr 5000

Kr 5000

Vedtak: Lektorstudentene ved UiT tildeles kr 5000,- i oppstartsstøtte
Vedlegg 1: Søknad om oppstartsstøtte fra studentforeningen Lektorstudentene ved UiT
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SAK 44 - 1920 Valg til universitetsbibliotekets styret
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.01.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Bibliotekstyret er det øverste styret for universitetets mange bibliotek. Da den ene kandidaten som
sitter i UB styret har trukket seg skal Studentparlamentet skal velge en fast representant.
Funksjonstid for vervet er 30.01.2020 – 31.07.2020
Det er omkring 6-8 møter i bibliotekstyret i løpet av et akademisk år.
Vervet er honorert i henhold til UiT sine regler for honorering av studentverv.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant i bibliotekstyret.

SAK 45 - 1920 Valg til klagenemda
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.01.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

En studentrepresentant med vara skal velges til å sitte i Klagenemda i perioden 01.01.2031.12.20.
Om sammensetning av Universitetets klagenemds medlemmer sies det:
“Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere.
De skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Tromsø. To av medlemmene skal være vitenskapelig ansatte
ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene oppnevnes med ett års
funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års funksjonstid.”
Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om
funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er
avsluttet.
Klagenemnda behandler følgende saker:
o Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i
Tromsø, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller
vitnemål, tap av studierett og lignende.
o

Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. Lov om universiteter og
høyskoler § 5-2.

Nemndas avgjørelser i saker under disse punktene kan ikke påklages. I tillegg behandler man
også saker etter Lov om universiteter og høyskoler §4-7 Annullering av eksamen eller prøve, §4-8
utestenging og bortvisning, §4-9.5 Utestenging grunnet straffbare forhold og §4-10 utestenging
etter skikkethetsvurdering.
Første møtet i klagenemda er 7 februar.

Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger [person 1] som fast representant med [person 2] og
[person 3] som nummerert vara.

SAK 46-1920 Valg av vararepresentant til Samskipnadsstyret
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.01.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar
beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i styret i
studentsamskipnaden.
Da det mangler en vara til samskipnadsstyret må det oppnevnes en ny for perioden 06.12.201930.06.21.
Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden.

Forslag til vedtak: Til samskipnadsstyret velges [person A] som vararepresentant

SAK 47-1920 Valg av fast representant og vara til digitaliseringsrådet.
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.01.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Digitaliseringsrådet skal sikre god forankring av digitalisering i fagmiljøene, særlig i
kjernevirksomheten og de skal sikre at digitaliseringen av UiT er koordinert og har en fremdrift
og retning som fører til at UiT samlet kan nå målene i digitaliseringsstrategien.
Rådet skal være universitetsledelsens instrument for å nå vedtatte digitaliseringsmål og sikre god
sammenheng mellom UiT og sektorens digitaliserings-satsninger. Rådet skal også bidra til økt
verdiskapning ved å prioritere til Universitetsledelsen, fakultetene og sektoren de beste
investerings- og utviklingsaktivitetene med høyest vurdert gevinst.

Digitaliseringsrådet er nytt og vil ha sitt første møte 07.02.2019. Det vil være ca. 4-5 møter i året.
Funksjonstid for vervet er frem til 31.07.2020.

Forslag til vedtak: Til digitaliseringsrådet velges [person A] som fast representant og person
[person B] til vara representant.

SAK 48-1920 Valg av delegasjon og delegasjonsleder NSO

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 22.01.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Norsk studentorganisasjon(NSO) har landsmøte 17-19. april og et formøte 27-29. mars. Det er
hovedscenen for norsk studentpolitikk og som et nordlig ytterpunkt i universitetssektoren er det
avgjørende at vi sender motiverte og flinke representanter for UiT – Norges arktiske universitet.
Vi må velge en delegasjonsleder som kan stå for organisering og kommunikasjon på vegne av
delegasjonen samt delegere et solid stykke arbeid som er rundt både landsmøtet og formøtet.
Det kommer til å bli en del møter før landsmøtet for å gjennomgå sakspapirer, forberede
delegasjonen, både politisk og praktisk. Intervjuer av kandidater til arbeidsutvalget til NSO
kommer også til å gjennomføres.
Arbeidsutvalget foreslår å velge delegasjon ved preferansevalg av demokratiske grunner, håper vi
får så mange motiverte delegater som mulig. Blir man ikke valgt inn i delegasjonen første runde
så kan det godt hende man blir hentet inn som varamedlem.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger 11 delegater og varaliste ved preferansevalg
-

Delegasjonsleder velges med simpelt flertall.

-

Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere varalista.

SAK 49-1920 Handlingsplan for økt fokus på seksuell helse
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 30.01.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Den seksuelle helsen er en del av den psykiske helsen, og i like stor grad er det viktig å ivareta
denne. Universitetet, Samskipnaden og Studentparlamentet skal tilrettelegge for nødvendige
tiltak som gjør det enklere for studentene å ha et sunt forhold til sin seksuelle helse og ha enkel
tilgang på selvsjekk og gynekolog.

-

Lage en undersøkelse for å kartlegge studentenes forhold til seksuell helse.
Ha plakater rundt på de forskjellige campusene for å opplyse om mulighetene for
selvsjekk.
Flere tilgjengelige muligheter for selvsjekk på alle campus der behovet finnes.
Arrangementer for opplysning rundt seksuell helse.
Utrede muligheten for gynekolog på Kraft.
Tilgjengeliggjøring av kondomer på alle campuser og fakultet.

Lektorstudentene ved UiT
v/ Fakultetet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Org.nr 879 495 512

Lektorstudentene ved UiT
v/ Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
Org.nr 879 495 512

Tromsø 15.10. 2019

Studentparlamentet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Søknad om oppstartsstøtte
Lektorstudentene ved UiT, søker med dette om oppstartsmidler på NOK 5 000,- fra
Studentparlamentets fordeling av semesteravgift.

Generell del med formålsbeskrivelse
Lektorstudentene ved UiT er en nyopprettet frivillig studentorganisasjon ved UiT Tromsø.
Lektorstudentene arbeider i overenstemmelse med Norsk lektorlag og har nå studentfilialer
ved alle de største universitetene i Norge.
Videre sørger Lektorstudentene ved UiT for at UiT er representert og gir lektorstudentene i
Tromsø en stemme hos Norges Lektorlag. Utvalget styres per i dag av fire valgte
studentrepresentanter, som ble valgt på allmøtet ved starten av høst semesteret. På allmøtet
har alle studenter ved lektorutdanningen som er studentmedlem av Norsk lektorlag og har
betalt semesteravgift, stemmerett. Styremedlemmene sitter for et ett år av gangen.
Selv om vi jobber med Lektorlaget mottar vi ingen offisiell finansiell støtte fra dem og det er
derfor vi søker om midler hos Studentparlamentet for å få dette på beina.
Vi har en del planlagte arrangementer for å bidra til fellesskap, hvor det første vil være en
«Pepperkake quiz» på universitetet.
Budsjettet for dette er estimert til 500kr. På grunn av at vi enda er i en oppstartsfase vil dette
være et nok så beskjedent arrangement og 500kr vil nok ikke være representativt for
fremtiden, da vi forutser at organisasjonen vil vokse når vi er ute av startfasen. Med tiden
ønsker vi blant annet også å få til gjesteforelesninger, stressnedsettende tiltak før/i
eksamenstiden og andre sosiale arrangementer, men disse er avhengige av økonomisk støtte.
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Lektorstudentene ved UiT
v/ Fakultetet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Org.nr 879 495 512

Styret består per i dag av:
Leder – Malin Wallstad
Nestleder – Anne Marie Brunborg
Økonomiansvarlig – Hannah Amanda Lyche
Sosiale medier – Bendik Viuf

Formålsbeskrivelse
§ 2 Formål
Lektorstudentene ved UiT er en frivillig og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som
skal arbeide for:
· å bidra til å skape en profesjonsidentitet blant fremtidige lektorer gjennom samlende
aktiviteter av faglig/sosial art på tvers av faglige retninger
· å styrke fellesskapet blant lektorstudenter ved UIT gjennom sosiale arrangementer
· å engasjere lektorstudenter til debatt omkring temaer knyttet til utdanning og skole
· å rekruttere lektorstudenter til medlemskap i Lektorstudentene
Lektorstudentene utformer sin politikk i overensstemmelse med Norsk Lektorlags formål,
jamfør overordnede vedtekter § 1: «Norsk Lektorlag skal arbeide for å bedre medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, fremme
utdanningsinstitusjonenes sentrale stilling i det norske samfunn, være en pådriver i
utdanningspolitiske spørsmål, heve det faglige nivået i norsk skole og sikre høye faglige krav
til lektorutdanningen.»
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Protokoll fra allmøte
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Vedtekter for Lektorstudentene ved UiT Norges Arktiske
Universitet
– vedtatt i allmøte
§ 1 Navn og tilknytning
Navnet på foreningen er Lektorstudentene ved UiT Norges Arktiske Universitet (UiT).
Lektorstudentene ved UiT er tilsluttet Lektorstudentene, som er studentlaget til den nasjonale
foreningen Norsk Lektorlag (NLL).
Lektorstudentene ved UiT skal godkjennes av Norsk Lektorlags sentralstyre og skal drives i
henhold til Norsk Lektorlags overordnede vedtekter.
Lektorstudentene ved UiTs egne vedtekter skal til enhver tid være godkjent av Norsk
Lektorlags sentralstyre.
Lektorstudentene ved UiT kan søke økonomisk tilskudd fra Norsk Lektorlag.

§ 2 Formål
Lektorstudentene ved UiT er en frivillig og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som
skal arbeide for:
· å bidra til å skape en profesjonsidentitet blant fremtidige lektorer gjennom samlende
aktiviteter av faglig/sosial art på tvers av faglige retninger
· å styrke fellesskapet blant lektorstudenter ved UIT gjennom sosiale arrangementer
· å engasjere lektorstudenter til debatt omkring temaer knyttet til utdanning og skole
· å rekruttere lektorstudenter til medlemskap i Lektorstudentene
Lektorstudentene utformer sin politikk i overensstemmelse med Norsk Lektorlags formål,
jamfør overordnede vedtekter § 1: «Norsk Lektorlag skal arbeide for å bedre medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, fremme
utdanningsinstitusjonenes sentrale stilling i det norske samfunn, være en pådriver i
utdanningspolitiske spørsmål, heve det faglige nivået i norsk skole og sikre høye faglige krav
til lektorutdanningen.»

§ 3 Medlemskap
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Medlemskap i Lektorstudentene ved UiT forutsetter medlemskap i Lektorstudentene i Norsk
Lektorlag. Lektorstudentene ved UiT består av alle medlemmer ved studiestedet.
Medlemsgruppen sorterer under Akershus Lektorlag. Studentmedlemskap er gratis.

§ 4 Organisasjon

§ 4.1 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste organ og er sammensatt av medlemmene i studentlaget, der alle
medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet avholdes innen 1. november og
innkalles til med minimum 14 dagers varsel.
Årsmøtet velger leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer. Årsmøtet behandler de
saker styret legger frem.
Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
Det skal skrives protokoll fra årsmøtet.

§ 4.2 Styret
Styret består av tre til seks personer, og har som et minimum leder, nestleder og økonomisk
ansvarlig. Disse velges av årsmøtet.
Virkeperioden for verv går fra årsmøte til årsmøte. Ved valg av nytt styre skal det være en
overlappsperiode på minst to måneder.
Styret kan oppnevne komiteer og utvalg som gis bestemte oppdrag i samarbeid med styret og
under styrets ansvar og ledelse.

§ 5 Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremmes for årsmøtet hvis forslaget fremmes skriftlig av minst
1/5 av medlemmene. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal eventuelle midler overføres til
Norsk Lektorlag.
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Ved beslutning om tildeling av oppstarts midler bes disse overført til kontonummer:
8450 12 77443.
Kontoens innehaver er Lektorstudentene ved UiT, ved disponent Hannah Amanda Lyche.

Kontaktinformasjon
Hannah Amanda Lyche
Økonomiansvarlig
Telefon: 90633470
Epost: hannah_lyche@hotmail.com
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